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Ändringsförslag 1
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Nanovetenskap och 
nanoteknik: En handlingsplan för 
Europa 2005–2009. Första 
genomföranderapporten 2005–2007” 
(”handlingsplanen”)1,

Or. en

Ändringsförslag 2
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker, som 
offentliggjordes den 19 januari 20092,

Or. fr

                                               
1 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén – Nanovetenskap och nanoteknik: En handlingsplan för Europa 2005–2009. Första 
genomföranderapporten 2005–2007, KOM(2007)0505.
2 Yttrande om riskbedömning av nanotekniska produkter, 19 januari 2009, 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Ändringsförslag 3
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
rekommendation om en uppförandekod 
för ansvarsfull nanovetenskaplig och 
nanoteknisk forskning1,

Or. en

Ändringsförslag 4
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik till 
Europeiska kommissionen om de etiska 
aspekterna på nanomedicin2,

Or. en

Ändringsförslag 5
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 

                                               
1 Kommissionens rekommendation om en uppförandekod för ansvarsfull nanovetenskaplig och nanoteknisk 
forskning C(2008)0424.
2 Etikgruppens yttrande nr 21, avgivet den 17 januari 2007.
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av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/20061,

Or. en

Ändringsförslag 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Nanomaterial bidrar i mycket hög 
grad till fördelar inom en rad olika 
sektorer. Dessa fördelar kommer i 
slutändan att gynna medborgarna och 
kan på ett betydelsefullt sätt bidra till 
konkurrenskraften hos 
Europeiska unionens ekonomi. Dessa 
fördelar kommer också att möjliggöra 
förbättrade politiska beslut inom
folkhälsa, sysselsättning, arbetsmiljö, 
informationssamhället, energi, transport, 
säkerhet och rymd.

Or. en

Ändringsförslag 7
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

                                                                                                                                                  
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG, samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Trots genomförandet av en särskild 
europeisk strategi för nanoteknik och det 
betydande anslaget till det sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk 
utvecklingen på ungefär 
3 500 000 000 euro till forskning om 
nanovetenskap, ligger 
Europeiska unionen efter sina främsta 
konkurrenter, det vill säga Förenta 
staterna, Japan och Sydkorea, som står 
för hälften av investeringarna och 
sammanlagt innehar två tredjedelar av 
världens patent. Det är alltså lämpligt att 
beakta denna ekonomiska verklighet vid 
inrättandet av alla typer av rättsliga 
ramar på gemenskapsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Nanomaterial kommer säkert att bli 
nästa ”stora grej”, inte minst med tanke 
på att förmågan att manipulera all 
materia har varit människans stora dröm 
i många århundraden.

C. Nanomaterial har potentialen att stödja 
Lissabonstrategin för att till 2010 göra 
EU till ”världens mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi, med möjlighet till hållbar 
ekonomisk tillväxt med fler och bättre 
arbetstillfällen och en högre grad av 
social sammanhållning samt respekt för 
miljön”.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Nanomaterial kommer säkert att bli 
nästa ”stora grej”, inte minst med tanke 
på att förmågan att manipulera all 
materia har varit människans stora dröm 
i många århundraden.

C. Nanomaterial bidrar till att möta
utmaningar på internationell nivå och 
hjälper Europeiska unionen att nå målet 
att bli ”världens mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi” (Lissabonstrategin).

Or. de

Ändringsförslag 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Nanomaterial kommer säkert att bli 
nästa ”stora grej”, inte minst med tanke 
på att förmågan att manipulera all 
materia har varit människans stora dröm 
i många århundraden.

C. Nanomaterial bidrar till att möta
utmaningar på internationell nivå och 
hjälper Europeiska unionen att nå målet 
att bli ”världens mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi” (Lissabonstrategin).

Or. de

Ändringsförslag 11
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Nanomaterial kommer säkert att bli 
nästa ”stora grej”, inte minst med tanke på 

C. Nanomaterial kommer säkert att bli 
nästa ”stora grej”.
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att förmågan att manipulera all materia 
har varit människans stora dröm i många 
århundraden.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den diskussion om nanomaterial som 
förs i dag är full av motsägelser, ja rent av 
paradoxer, med oenighet och politiska 
strider, till och med om något så 
grundläggande som definitioner. Här är 
några exempel:

D. Den diskussion om nanomaterial som 
förs inom Europeiska unionen i dag 
utmärks – som alla stridiga debatter om 
utpräglat nydanade teknik som redan 
förekommer i vardagslivet och som 
fortfarande kännetecknas av en del 
tänkbara okända nya egenskaper – av en 
splittring i forskarsamhället mellan 
anhängare och motståndare till 
forskningen om nanoteknik, som har en 
motsvarighet på politisk nivå. Det skulle 
också vara mer effektivt att innefatta 
denna nya teknik i ett säkert, mångsidigt
och utvecklande regelverk som bygger på 
en försiktighetsstrategi och som undviker 
det dubbla blindskär som består i att dels 
systematiskt tillgripa ett moratorium på 
grund av bristande information om 
produkten, dels behandla alla produkter 
som innehåller nanopartiklar lika utan att 
ta hänsyn till vare sig deras faktiska 
skadlighet eller deras slutanvändning.

– Nanomaterial anses allmänt vara 
material i storleksordningen 100 nm eller 
mindre. Detta framställs dock ofta 
felaktigt som ett intervall mellan 1 och 
100 nm, trots att begreppet 
”storleksordning” i själva verket hänför 
sig till en dimension snarare än till en 
exakt storlek.
– Många människor anser att olikheter i 
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egenskaperna orsakade av storleken bör 
vara ett oberoende kriterium vid 
definitionen av nanomaterial, medan 
andra föreslår att detta kriterium endast 
ska användas kumulativt och således vill 
begränsa definitionen.
– Vissa anser att definitionen bör snävas 
in ytterligare till att omfatta olösliga och 
långlivade nanomaterial och gör på så vis 
risköverväganden redan på 
definitionsstadiet. Andra argumenterar 
mot en sådan förhandsbegränsning.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den diskussion om nanomaterial som 
förs i dag är full av motsägelser, ja rent av 
paradoxer, med oenighet och politiska 
strider, till och med om något så 
grundläggande som definitioner. Här är 
några exempel:

D. Den diskussion om nanomaterial som 
förs i dag karaktäriseras av en brist på 
information och kunskap. En fullt 
utvecklad uppsättning harmoniserade 
definitioner finns inte tillgänglig i 
nuläget, men ett antal internationella 
standarder är endera tillgängliga eller 
håller på att utarbetas, inom vilka 
”nanonivå” definieras som ett 
”storleksintervall på omkring 1–100 
nanometer” och det ofta görs skillnad 
mellan följande:

– Nanomaterial anses allmänt vara 
material i storleksordningen 100 nm eller 
mindre. Detta framställs dock ofta 
felaktigt som ett intervall mellan 1 och 
100 nm, trots att begreppet 
”storleksordning” i själva verket hänför 
sig till en dimension snarare än till en 
exakt storlek.

– Nanoföremål, som definieras som 
”material med en, två eller tre externa 
dimensioner på nanonivån”, dvs. som 
material som utgörs av enskilda föremål 
med mycket små dimensioner.

– Många människor anser att olikheter i – Nanostrukturerade material, som 
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egenskaperna orsakade av storleken bör 
vara ett oberoende kriterium vid 
definitionen av nanomaterial, medan 
andra föreslår att detta kriterium endast 
ska användas kumulativt och således vill 
begränsa definitionen.

definieras som material med ”en inre 
struktur eller ytstruktur på nanonivån”, 
som t.ex. visar små håligheter.

– Vissa anser att definitionen bör snävas 
in ytterligare till att omfatta olösliga och 
långlivade nanomaterial och gör på så vis 
risköverväganden redan på 
definitionsstadiet. Andra argumenterar 
mot en sådan förhandsbegränsning.

Europeiska kommissionen bör främja en 
harmoniserad definition av nanomaterial 
inom FN och andra behöriga organ och 
bör för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram en översyn av all europeisk 
ramlagstiftning som rör detta ämne.

Or. en

Ändringsförslag 14
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl D strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Nanomaterial anses allmänt vara material 
i storleksordningen 100 nm eller mindre. 
Detta framställs dock ofta felaktigt som ett 
intervall mellan 1 och 100 nm, trots att 
begreppet ”storleksordning” i själva verket 
hänför sig till en dimension snarare än till 
en exakt storlek.

– Nanomaterial anses allmänt vara material 
i storleksordningen 100 nm. Detta 
framställs dock ofta felaktigt som ett 
intervall mellan 1 och 100 nm, trots att 
begreppet ”storleksordning” i själva verket 
hänför sig till en dimension snarare än till 
en exakt storlek.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. De nästan obegränsade 
användningsområdena för nanoteknik 
inom så skilda sektorer som elektronik, 
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textilindustri, biomedicin, hälsovård och 
välbefinnande samt livsmedels- och 
energiområdena gör det omöjligt att 
införa en enda rättslig ram på 
gemenskapsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Lagstiftningen om nanomaterial bör
också omfatta nanopartiklar samt de olika 
delarna av nanoteknik och nanoföremål, 
som nanotuber, nanofibrer, nanofilmer, 
nanoaggregat och nanoagglomerat (eller 
aggregat av nanopartiklar eller 
nanomaterial), och deras tillämpning, 
samt nanostrukturerade material, och
denna situation tyder på att det kommer 
att krävas en metodstrategi och 
testprotokoll samt andra särskilda 
bestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inom ramen för Reach har man så här 
långt inte ens lyckats enas om några 
riktlinjer för identifiering av 
nanomaterial. Detta får till följd att 
många viktiga beslut i samband med 

E. Inom ramen för Reach krävs 
kompletterande riktlinjer och 
rekommendationer om nanomaterial, i 
synnerhet om ämnesidentifiering.
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registrering överlåts åt de ekonomiska 
aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inom ramen för Reach har man så här 
långt inte ens lyckats enas om några 
riktlinjer för identifiering av nanomaterial. 
Detta får till följd att många viktiga beslut i 
samband med registrering överlåts åt de 
ekonomiska aktörerna.

E. Inom ramen för Reach har man så här 
långt inte ens lyckats enas om några 
riktlinjer för identifiering av nanomaterial 
eller av behovet att testa och särskilt 
utvärdera nanoteknik och nanomaterial. 
Detta får till följd att många viktiga beslut i 
samband med registrering överlåts åt de 
ekonomiska aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 19
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Det finns ingen tydlig information om 
den faktiska användningen av 
nanomaterial i konsumentprodukter. Ett 
par exempel:

F. Informationen om användningen av 
nanomaterial i konsumentprodukter är 
beroende av informationskällan. Reach 
ger en tydlig bild av användningen.

– Förteckningar från välrenommerade 
institutioner innehåller mer än 800 
konsumentprodukter som för närvarande 
är ute på marknaden och som av 
tillverkarna identifierats som 
nanoteknikbaserade. Samtidigt ifrågasätts 
dessa uppgifter av branschorganisationer 
för samma tillverkare, som menar att 
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siffrorna är i överkant men som inte 
kommer med några egna konkreta 
uppgifter.
– Företag använder gladeligen 
”nanopåståenden” eftersom begreppet 
”nano” tycks ha en positiv effekt på 
försäljningen, men de är helt emot 
objektiva märkningskrav.

Or. de

Ändringsförslag 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Det finns ingen tydlig information om 
den faktiska användningen av 
nanomaterial i konsumentprodukter. Ett 
par exempel:

F. Informationen om användningen av 
nanoteknik i konsumentprodukter är 
beroende av informationskällan. Reach 
ger en tydlig bild av användningen.

– Förteckningar från välrenommerade 
institutioner innehåller mer än 800 
konsumentprodukter som för närvarande 
är ute på marknaden och som av 
tillverkarna identifierats som 
nanoteknikbaserade. Samtidigt ifrågasätts 
dessa uppgifter av branschorganisationer 
för samma tillverkare, som menar att 
siffrorna är i överkant men som inte 
kommer med några egna konkreta 
uppgifter.
– Företag använder gladeligen 
”nanopåståenden” eftersom begreppet 
”nano” tycks ha en positiv effekt på 
försäljningen, men de är helt emot 
objektiva märkningskrav.

Or. de



PE421.227v01-00 14/60 AM\771661SV.doc

SV

Ändringsförslag 21
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Det är osannolikt att otydligheten i 
fråga om den faktiska användningen av 
nanomaterial i konsumentprodukter 
kommer att förändras utan någon 
anmälningsskyldighet för användning av 
nanomaterial samt ett fullständigt 
genomförande av direktiv 2006/114/EG 
om vilseledande och jämförande reklam.

Or. en

Ändringsförslag 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Vid presentationer av nanoteknikens 
möjliga fördelar spås en närmast oändlig 
mångfald av framtida tillämpningar för 
nanomaterial. När det ska diskuteras 
reglering av nanomaterial tycks däremot 
mångfalden vara näst intill obefintlig.

G. Vid presentationer av nanoteknikens 
möjliga fördelar spås en närmast oändlig 
mångfald av framtida tillämpningar för 
nanomaterial, som behöver regleras om de 
inte redan täcks av befintliga 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 23
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Vid presentationer av nanoteknikens G. Vid presentationer av nanoteknikens 
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möjliga fördelar spås en närmast oändlig 
mångfald av framtida tillämpningar för 
nanomaterial. När det ska diskuteras
reglering av nanomaterial tycks däremot 
mångfalden vara näst intill obefintlig.

möjliga fördelar spås en närmast oändlig 
mångfald av framtida tillämpningar för 
nanomaterial. När man ska diskutera 
verkligheten för och användningen av 
nanoteknik och nanomaterial i de otaliga 
tillämpningarna och produkterna samt
regleringen av nanomaterial tycks däremot 
mångfalden bli betydligt mindre.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Samtidigt är det absolut nödvändigt 
att tillämpningsområdet för 
gemenskapens befintliga 
lagstiftningstexter eller de som ska ändras
utvidgas till nanomaterial, exempelvis
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 258/97 av den 
27 januari 1997 om nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1333/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 
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om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om märkning och 
presentation av livsmedel samt om reklam 
för livsmedel, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av 
den 22 september 2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av 
genetiskt modifierade organismer, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet samt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/15/EG av den 
27 februari 2003 om ändring av rådets 
direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
kosmetiska produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter
om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial. Kommissionens veteskapliga
kommittéer pekar på allvarliga brister inte 
bara i viktiga data utan även i de metoder 
som används för att få fram dessa data.
Många branschföreträdare hävdar 
däremot att alla relevanta data finns till 
hands och att det inte finns några brister i 
metoderna.

H. Debatten om möjligheten att bedöma 
säkerheten hos nanomaterial fortsätter. 
Kommissionens vetenskapliga kommittéer 
och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) har 
fastslagit att de befintliga metoderna för 
bedömning i princip ska tillämpas. Denna 
uppfattning delas av de flesta 
branschföreträdarna, som dessutom 
konstaterar att de uppgifter som krävs för 
säkerhetsbedömningar av kommersiella 
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produkter finns tillgängliga för det stora 
flertalet av de i nuläget framställda 
nanomaterialen.

Or. de

Ändringsförslag 26
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter
om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial. Kommissionens veteskapliga
kommittéer pekar på allvarliga brister inte 
bara i viktiga data utan även i de metoder 
som används för att få fram dessa data. 
Många branschföreträdare hävdar 
däremot att alla relevanta data finns till 
hands och att det inte finns några brister i 
metoderna.

H. Debatten om möjligheten att bedöma 
säkerheten hos nanomaterial fortsätter. 
Kommissionens vetenskapliga kommittéer
och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) har 
fastslagit att de befintliga metoderna för 
bedömning i princip ska tillämpas. Denna 
uppfattning delas av de flesta 
branschföreträdarna, som dessutom 
konstaterar att de uppgifter som krävs för 
säkerhetsbedömningar av kommersiella 
produkter finns tillgängliga för det stora 
flertalet av de i nuläget framställda 
nanomaterialen.

Or. de

Ändringsförslag 27
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter 
om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial. Kommissionens veteskapliga
kommittéer pekar på allvarliga brister inte 
bara i viktiga data utan även i de metoder 

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter 
om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial. Europeiska unionens
vetenskapliga kommittéer och byråer 
pekar på allvarliga brister inte bara i 
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som används för att få fram dessa data. 
Många branschföreträdare hävdar 
däremot att alla relevanta data finns till 
hands och att det inte finns några brister i 
metoderna.

viktiga data utan även i de metoder som 
används för att få fram dessa data. 
Europeiska unionen måste följaktligen 
fortsätta att investera i FoU på området 
för nanomaterial, och i samarbete med 
sina byråer och internationella partner 
utveckla utvärderingsmetoder och en 
lämplig och harmoniserad metrologi och 
nomenklatur.

Or. en

Ändringsförslag 28
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter 
om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial. Kommissionens veteskapliga
kommittéer pekar på allvarliga brister inte 
bara i viktiga data utan även i de metoder 
som används för att få fram dessa data. 
Många branschföreträdare hävdar däremot
att alla relevanta data finns till hands och 
att det inte finns några brister i metoderna.

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter 
om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial, även om kommissionens 
vetenskapliga kommittéer pekar på 
allvarliga brister inte bara i viktiga data 
utan även i de metoder som används för att 
få fram dessa data och fylla 
kunskapsluckor när det gäller nanoteknik 
och nanomaterial. Många 
branschföreträdare hävdar att alla relevanta 
data finns till hands och att det inte finns 
några brister i metoderna.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Ha (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ha. Vetenskapliga kommittén för nya och 
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nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR) har identifierat några 
specifika hälsorisker samt giftverkan på 
miljöorganismer för vissa nanomaterial, 
och anser att dessa iakttaganden tyder på 
eventuella hälsorisker som bör beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Hb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Hb. SCENIHR har dessutom kunnat 
konstatera att det råder en allmän brist på 
exponeringsuppgifter av hög kvalitet för 
både människor och miljö, och förväntar 
sig att utvecklingen av 
riskbedömningsförfaranden ska fortsätta 
tills det finns tillräckligt med vetenskaplig 
information tillgänglig för att 
karakterisera de eventuella skadliga 
följderna för människor och miljö. 
Parlamentet drar därför slutsatsen att 
kunskapen om metoderna för både 
exponeringsbedömningar och 
kartläggning av riskkällor måste 
utvecklas, godkännas och standardiseras 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 31
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Hc (nytt)



PE421.227v01-00 20/60 AM\771661SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

Hc. Kombinationen av bevis på hälsofaror 
i samband med vissa nanomaterial och 
den övergripande bristen på metoder för 
att bedöma riskerna med nanomaterial 
ordentligt ger anledning till oro.

Or. en

Ändringsförslag 32
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Hd (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Hd. De befintliga anslagen till miljö-, 
hälso- och säkerhetsaspekter i fråga om 
nanomaterial i det sjunde 
ramprogrammet för forskning (FP7) är 
alldeles för låga. Bedömningskriterierna 
för beviljande av forskningsprojekt för att 
bedöma säkerheten hos nanomaterial 
inom ramen för FP7 är dessutom för 
restriktiva (dvs. de har en begränsad 
inriktning på innovation), och främjar 
följaktligen inte i tillräcklig grad en 
omedelbar utformning av vetenskapliga 
metoder för att bedöma nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 33
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl Ha (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ha. En mycket stor andel av 
finansieringen till det sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk 
utveckling som tilldelas nanoteknik 
beviljas program för forskning om och 
utveckling av nanoteknik på bekostnad av 
utvärdering, utarbetande och utveckling 
av särskilda metoder för att utvärdera 
nanoteknikens och nanomaterialens 
säkerhet och deras påverkan på miljö och 
hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl He (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

He. Kunskapen om potentiella hälso- och 
miljöeffekter ligger långt efter 
marknadsutvecklingen, vilket väcker 
grundläggande frågor om förmågan att 
hantera ny teknik i ”realtid” med den 
befintliga styrningsmodellen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Parlamentet har begärt att effekterna av 
nanopartiklar som är svårupplösliga eller 

I. Parlamentet har i sin resolution av den 
28 september 2006 om nanovetenskap och 
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föga biologiskt nedbrytbara ska undersökas 
i enlighet med försiktighetsprincipen innan 
sådana partiklar börjar tillverkas och 
släppas ut på marknaden.

nanoteknik: en handlingsplan för Europa 
2005–20091 begärt att effekterna av 
nanopartiklar som är svårupplösliga eller 
föga biologiskt nedbrytbara ska undersökas 
i enlighet med försiktighetsprincipen innan 
sådana partiklar börjar tillverkas och 
släppas ut på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Värdet i kommissionens meddelande 
”Lagstiftning om nanomaterial” 
undergrävs kraftigt av att det inte 
innehåller någon som helst information om 
nanomaterials specifika egenskaper, 
faktiska användning eller möjliga risker 
och fördelar.

J. Värdet i kommissionens meddelande 
”Lagstiftning om nanomaterial” förringas
kraftigt av att det inte innehåller någon som 
helst information om nanomaterials
specifika egenskaper, faktiska användning 
eller möjliga risker och fördelar, något som 
skapar tvivel om de fördelar och det 
särskilda bidrag som nanoteknik och 
nanomaterial kan lämna jämfört med 
konventionella tekniker, material och 
ämnen.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Värdet i kommissionens meddelande 
”Lagstiftning om nanomaterial” 

J. Värdet i kommissionens meddelande 
”Lagstiftning om nanomaterial” skulle 

                                               
1 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
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undergrävs kraftigt av att det inte 
innehåller någon som helst information 
om nanomaterials specifika egenskaper, 
faktiska användning eller möjliga risker 
och fördelar.

vara större om det innehöll mer 
information om nanomaterials specifika 
egenskaper, faktiska användning eller 
möjliga risker och fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Kommissionen presenterar endast en
legalistisk sammanställning av tillämplig 
gemenskapslagstiftning utan att ta hänsyn 
till aktuell eller trolig framtida 
användning av nanomaterial och utan att 
redogöra för nanomaterialens särskilda 
karaktär och därmed förknippade 
utmaningar.

K. Kommissionen presenterar en 
sammanställning av tillämplig 
gemenskapslagstiftning med fokus på 
nanomaterial som för närvarande håller 
på att framställas och/eller släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 39
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Kommissionens översikt visar att det för 
närvarande inte finns några nanospecifika 
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning.

L. Kommissionens översikt visar att det 
inte krävs några nanospecifika 
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning, 
eftersom nanomaterial är ämnen och 
därför i tillräcklig grad täcks av 
lagstiftningen om kemiska ämnen och av
sektorsspecifik lagstiftning.

Or. de
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Ändringsförslag 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Kommissionens översikt visar att det för 
närvarande inte finns några nanospecifika 
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning.

L. Kommissionens översikt visar att det 
inte krävs några nanospecifika 
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning, 
eftersom nanomaterial är ämnen och 
därför i tillräcklig grad täcks av 
lagstiftningen om kemiska ämnen och av 
sektorsspecifik lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 41
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Om man tittar närmare på Reach 
framgår många brister när det gäller 
nanomaterial, till exempel:
– I och med tröskeln på ett ton utesluts 
nanomaterial som produceras i liten 
mängd, även om det finns sådana 
nanomaterial i konsumentartiklar.
– En exponeringsbedömning är bara 
obligatorisk för ämnen som produceras i 
en mängd som överstiger 10 ton/år av en 
tillverkare och om de anses uppfylla 
kriterierna för att klassificeras som 
farliga i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG. Mot bakgrund av de 
befintliga svårigheterna med kartläggning 
av riskkällor kan det mycket väl hända att 
en exponeringsbedömning inte föreskrivs 
till följd av att det inte har identifierats 
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några riskkällor på grundval av den 
befintliga metoden, trots att en 
exponeringsbedömning är av avgörande 
betydelse för en ordentlig riskbedömning 
av nanomaterial.
– Anmälningskraven i Reach för ämnen i 
artiklar gäller bara ämnen av mycket stor 
betydelse som står med på 
kandidatförteckningen över ämnen och 
som har en koncentration av dessa i 
artikeln på över 0,1 viktprocent med en 
total mängd på över ett ton i dessa artiklar 
per producent och år. I nuläget finns 
emellertid inte ett enda nanomaterial med 
på kandidatförteckningen, och en sådan 
förteckning är svår att ställa upp mot 
bakgrund av problemen med en 
kartläggning av riskkällor för 
nanomaterial, och även om dessa problem 
skulle kunna avhjälpas skulle 
nanomaterialen sannolikt inte överstiga 
trösklarna för vikt och koncentration, 
vilket innebär att det är högst osannolikt 
att Reach i sin nuvarande form kommer 
att resultera i att förekomst av 
nanomaterial i artiklar anmäls.

Or. en

Ändringsförslag 42
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Ämnen som kan användas som
nanomaterial omfattas inte av förordning 
(EG) nr 19047/2006 (Reach), och denna 
situation utesluter följaktligen 
utvärdering av dessa ämnen, däribland 
deras nanometriska former. I förordning 
(EG) nr 19047/2006 (Reach) anges inte 
nanomaterialen som högriskämnen, och 
det är bara obligatoriskt att anmäla 
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ämnen som anges i artiklarna som 
klassificerade som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska om 
de överstiger tröskeln på 0,1 procent. 
Utvärdering av exponeringen för ämnen 
krävs bara om ämnet bedöms som giftigt 
för hälsan eller miljön.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Lb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Lb. Det finns en risk för att 
avfallslagstiftningen inte kommer att 
tillämpas korrekt i avsaknad av 
nanospecifika bestämmelser. Några 
exempel på detta:
– En lämplig avfallshantering är bland 
annat beroende av farligheten hos avfallet 
(t.ex. kriterier för godkännande för olika 
avfallssorter i en deponi), men är inte 
tillämplig på nanomaterial så länge man 
inte har enats om någon metod för 
kartläggning av riskkällor, vilket innebär 
att nanomaterial behandlas med en vanlig 
behandlingsmetod beroende på vilken 
sorts avfall de hamnar i (allt från 
kommunalt fast avfall till farligt avfall).
– Gränsvärdena för utsläpp i samband 
med avfallsförbränning är bara 
tillämpliga för vissa välkända 
förorenande ämnen och inte för 
nanomaterial, även om vissa kanske 
måste klassificeras som förorenande 
ämnen eller kan kräva särskilda krav 
(t.ex. kolnanorör, som kan uppvisa 
asbestliknande egenskaper och är stabila 
tills de når mycket höga temperaturer).
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Or. en

Ändringsförslag 44
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Lc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Lc. Lagstiftningen om luft och vatten 
innehåller inga lösningar på 
nanospecifika utmaningar eftersom de 
befintliga begränsningarna och 
kvalitetsnormerna är viktbaserade, och 
nanomaterial kräver annorlunda mått för 
att de ska kunna bedömas på ett adekvat 
sätt (t.ex. partikelantal eller total ytareal).

Or. en

Ändringsförslag 45
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Ld (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ld. Lagstiftningen om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar (IPPC) kommer inte att 
täcka de eventuella riskerna med 
nanomaterial på ett adekvat sätt:
– Framställning av vissa nanomaterial 
kanske inte täcks på ett adekvat sätt, 
eftersom de inte passar in i någon 
kategori av traditionell kemisk 
nomenklatur (t.ex. fullerener – de är inte 
organiska ämnen, och de skiljer sig 
mycket från oorganiskt kol i bulk).
– Förädling efter framställning kanske 
inte täcks (t.ex. framställning av 
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kolnanorör till artiklar).
– Det är svårt att se hur referensdokument 
om bästa tillgängliga teknik (BREF) ska 
kunna fastställas för olika nanomaterial, 
eftersom nanomaterial måste behandlas 
från fall till fall.

Or. en

Ändringsförslag 46
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Le (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Le. Det finns grundläggande problem 
med effektiviteten hos 
nyckelbestämmelser i 
arbetsmiljölagstiftningen med avseende 
på nanomaterial:
– Arbetsgivarnas skyldighet att genomföra 
en riskbedömning till grund för åtgärder 
för riskhantering som substitution eller 
yrkeshygieniska gränsvärden undergrävs 
av frånvaron av adekvata och fastställda 
metoder för riskbedömning, och till och 
med bestämmelser, för nanomaterial.
– Nanomaterial upptäcks ofta inte på ett 
adekvat sätt av befintliga instrument, 
vilket gör det svårt att kontrollera 
exponeringen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Lf (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Lf. De betydande ändringar beträffande 
nanomaterial som rådet och 
Europaparlamentet förhandlar om i 
nuläget inom ramen för det omarbetade 
kosmetikadirektivet respektive 
granskningen av förordningen om nya 
livsmedel och livsmedelsingredienser 
belyser det tydliga behovet av att ändra 
gemenskapslagstiftningen så att 
nanomaterial tas upp på ett adekvat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 48
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Skäl Lg (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Lg. Den nuvarande debatten om 
lagstiftning om nanomaterial är 
huvudsakligen begränsad till 
expertkretsar, trots att nanomaterial har 
potential att medföra en djupgående 
samhällelig förändring, vilket kräver ett 
vittgående offentligt samråd och 
fullständig offentlig delaktighet i 
beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 49
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Skäl M
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Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Breda patent på nanomaterial riskerar 
att hämma vidare innovation.

M. Breda patent på nanomaterial riskerar 
att hämma vidare innovation, på samma 
sätt som de överdrivna kostnaderna för 
patentering och den bristfälliga 
möjligheten för mycket små företag och 
små och medelstora företag att få tillgång 
till patent.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Nanoteknik kommer sannolikt att växa 
samman med bioteknik och 
informationsteknik, något som väcker 
allvarliga etiska frågor.

N. Nanoteknik kommer sannolikt att växa 
samman med bioteknik, biologi, kognitiva 
vetenskaper och informationsteknik, något 
som väcker allvarliga etiska frågor om 
trygghet, säkerhet och respekt för de 
grundläggande rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Nanoteknik kommer sannolikt att växa 
samman med bioteknik och 
informationsteknik, något som väcker 
allvarliga etiska frågor.

N. Nanoteknik kommer sannolikt att växa 
samman med bioteknik och 
informationsteknik, något som väcker 
allvarliga etiska frågor som måste 
analyseras i ett nytt yttrande av 
Europeiska gruppen för etik inom 
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vetenskap och ny teknik.

Or. en

Ändringsförslag 52
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Skäl Na (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Na. EU:s uppförandekod för ansvarsfull 
nanovetenskaplig och nanoteknisk 
forskning är ett viktigt instrument för en 
säker, integrerad och ansvarsfull 
forskning om nanomaterial. Koden måste 
antas och respekteras av alla producenter 
som har för avsikt att framställa varor 
eller släppa ut dem på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 53
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl Na (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Na. Försiktighetsprincipen, principen om 
att förorenaren betalar samt
hållbarhetsmålen bör utgöra grunden för 
en vägledande och en rättslig ram för 
nanoteknik och nanomaterial. Dessa 
principer och mål bör bidra till att vägleda 
utvärderingen av nanoteknik och 
nanomaterial mot de 
användningsområden som gynnar 
samhället mest.

Or. fr
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Ändringsförslag 54
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är övertygat om att 
fördelarna med nanomaterial endast kan 
realiseras inom ramen för ett tydligt 
regelverk som till fullo beaktar de 
särskilda säkerhetsproblem som 
nanomaterial kan ge upphov till.

1. Europaparlamentet är övertygat om att 
fördelarna med nanomaterial kommer att 
öka så mycket mer i värde om det 
motsvarar medborgarnas faktiska behov, 
genom att man inför lagstiftningsnormer 
eller andra normer som är anpassade till 
den stora mångfalden av förväntade 
tekniska och industriella tillämpningar 
och som integrerar aspekterna på både 
hälsa och säkerhet samt forskning och 
utveckling, skyddet av immaterialrätter 
och nyskapande.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är övertygat om att 
fördelarna med nanomaterial endast kan 
realiseras inom ramen för ett tydligt 
regelverk som till fullo beaktar de särskilda 
säkerhetsproblem som nanomaterial kan ge 
upphov till.

1. Europaparlamentet är övertygat om att 
fördelarna med nanoteknik och 
nanomaterial endast kan realiseras inom
ramen för en tydlig politik och ett tydligt 
regelverk som till fullo beaktar 
nanotekniken, materialen och deras 
aktuella och framtida tillämpningar samt
de särskilda säkerhetsproblem som 
nanomaterial kan ge upphov till.

Or. fr
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Ändringsförslag 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
kommissionen lämnar mycket 
missvisande uppgifter när den trots 
frånvaron av nanospecifika bestämmelser 
i gemenskapsrätten hävdar att den
befintliga lagstiftningen i princip täcker de 
relevanta riskerna med nanomaterial. I 
själva verket missar den i stort sett alla 
risker på grund av att det inte finns 
lämpliga data och metoder för en 
bedömning av riskerna med nanomaterial.

3. Europaparlamentet stöder 
kommissionens uppfattning att den
befintliga lagstiftningen i princip täcker 
riskerna med nanomaterial och instämmer 
följaktligen i att data och metoder för en 
bedömning av riskerna med nanomaterial
överlag är användbara och att en vidare 
anpassning av dessa metoder måste 
prövas av OECD:s arbetsgrupp för 
tillverkade nanomaterial.

Or. de

Ändringsförslag 57
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att
kommissionen lämnar mycket 
missvisande uppgifter när den trots 
frånvaron av nanospecifika bestämmelser 
i gemenskapsrätten hävdar att den 
befintliga lagstiftningen i princip täcker de 
relevanta riskerna med nanomaterial. I 
själva verket missar den i stort sett alla 
risker på grund av att det inte finns 
lämpliga data och metoder för en 
bedömning av riskerna med nanomaterial.

3. Europaparlamentet stöder 
kommissionens uppfattning att den 
befintliga lagstiftningen i princip täcker 
riskerna med nanomaterial och instämmer 
följaktligen i att data och metoder för en 
bedömning av riskerna med nanomaterial 
överlag är användbara och att en vidare 
anpassning av dessa metoder måste 
prövas av OECD:s arbetsgrupp för 
tillverkade nanomaterial.

Or. de
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Ändringsförslag 58
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att
kommissionen lämnar mycket 
missvisande uppgifter när den trots 
frånvaron av nanospecifika bestämmelser 
i gemenskapsrätten hävdar att den 
befintliga lagstiftningen i princip täcker de 
relevanta riskerna med nanomaterial. I 
själva verket missar den i stort sett alla 
risker på grund av att det inte finns
lämpliga data och metoder för en
bedömning av riskerna med nanomaterial.

3. Europaparlamentet anser att den 
befintliga lagstiftningen, fastän den i 
princip täcker de relevanta riskerna med 
nanomaterial, måste kompletteras med
lämpliga data, testmetoder och metoder för 
bedömning av riskerna i samband med 
nanomaterial för att tillhandahålla den 
nödvändiga skyddsnivån.

Or. en

Ändringsförslag 59
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det inte 
räcker med enbart bättre tillämpning av 
den befintliga lagstiftningen för att 
tillhandahålla den nödvändiga 
skyddsnivån så länge lagstiftningen är 
helt utan nanospecifika bestämmelser och 
så länge det saknas såväl data som 
metoder för att kunna bedöma riskerna 
med nanomaterial.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 60
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det inte 
räcker med enbart bättre tillämpning av 
den befintliga lagstiftningen för att 
tillhandahålla den nödvändiga 
skyddsnivån så länge lagstiftningen är 
helt utan nanospecifika bestämmelser och 
så länge det saknas såväl data som 
metoder för att kunna bedöma riskerna 
med nanomaterial.

4. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att utvidga 
gemenskapslagstiftningens 
tillämpningsområde till gängse 
konsumentvaror, inte bara när det gäller 
lagstiftning som håller på att ändras, 
såsom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/15/EG av den 
27 februari 2003om ändring av rådets 
direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
kosmetiska produkter, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 258/97 av den 
27 januari 1997 om nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser, utan också 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av 
den 16 december 2008 om 
livsmedelstillsatser, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG av den
20 mars 2000 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
märkning och presentation av livsmedel 
samt om reklam för livsmedel, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1830/2003 av den 
22 september 2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av 
genetiskt modifierade organismer, 



PE421.227v01-00 36/60 AM\771661SV.doc

SV

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet samt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det inte 
räcker med enbart bättre tillämpning av 
den befintliga lagstiftningen för att
tillhandahålla den nödvändiga 
skyddsnivån så länge lagstiftningen är 
helt utan nanospecifika bestämmelser och 
så länge det saknas såväl data som 
metoder för att kunna bedöma riskerna 
med nanomaterial.

4. Europaparlamentet anser att
nanomaterial visserligen omfattas i 
tillräcklig grad av den befintliga 
lagstiftningen och att OECD har bekräftat 
användbarheten av metoderna för 
bedömning, men att instrumenten för 
genomförande av den gällande 
lagstiftningen måste utvecklas ytterligare.

Or. de

Ändringsförslag 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det inte 4. Europaparlamentet anser att
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räcker med enbart bättre tillämpning av 
den befintliga lagstiftningen för att 
tillhandahålla den nödvändiga 
skyddsnivån så länge lagstiftningen är 
helt utan nanospecifika bestämmelser och 
så länge det saknas såväl data som 
metoder för att kunna bedöma riskerna 
med nanomaterial.

nanomaterial visserligen omfattas i 
tillräcklig grad av den befintliga 
lagstiftningen och att OECD har bekräftat 
användbarheten av metoderna för 
bedömning, men att instrumenten för 
genomförande av den gällande 
lagstiftningen måste utvecklas ytterligare.

Or. de

Ändringsförslag 63
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att den 
föreslagna tonvikten på genomförande 
inte skapar det säkra och integrerade
förhållningssätt till nanoteknik som 
kommissionen säger sig vilja ha, eftersom 
många nanomaterial redan är ute på 
marknaden, särskilt i känsliga 
tillämpningar som kroppsvårdsprodukter 
och rengöringsmedel, utan adekvata 
säkerhetsbedömningar och utan adekvat 
konsumentinformation om sådana 
användningar.

5. Europaparlamentet anser att de åtgärder 
som krävs för ett sådant säkert och 
integrerat förhållningssätt till nanoteknik 
som kommissionen säger sig vilja ha håller 
på att vidtas.

Or. de

Ändringsförslag 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att den 
föreslagna tonvikten på genomförande
inte skapar det säkra och integrerade

5. Europaparlamentet anser att de åtgärder 
som krävs för ett säkert och integrerat
förhållningssätt till nanoteknik vidtas av
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förhållningssätt till nanoteknik som
kommissionen säger sig vilja ha, eftersom 
många nanomaterial redan är ute på 
marknaden, särskilt i känsliga 
tillämpningar som kroppsvårdsprodukter 
och rengöringsmedel, utan adekvata 
säkerhetsbedömningar och utan adekvat 
konsumentinformation om sådana 
användningar.

kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att den 
föreslagna tonvikten på genomförande 
inte skapar det säkra och integrerade 
förhållningssätt till nanoteknik som
kommissionen säger sig vilja ha, eftersom 
många nanomaterial redan är ute på 
marknaden, särskilt i känsliga 
tillämpningar som kroppsvårdsprodukter 
och rengöringsmedel, utan adekvata 
säkerhetsbedömningar och utan adekvat 
konsumentinformation om sådana 
användningar.

5. Europaparlamentet anser att begreppet 
”säkert, ansvarsfullt och integrerat 
förhållningssätt” till nanoteknik, som
Europeiska unionen säger sig vilja ha,
äventyras av bristen på information om
nanomaterial som redan är ute på 
marknaden, särskilt i känsliga 
tillämpningar som personliga produkter.
Parlamentet ber kommissionen att före 
juni 2011 rapportera om förekomsten av 
och säkerheten hos nanomaterial på den 
europeiska marknaden, och i vilken 
omfattning det är nödvändigt att inrätta 
en särskild europeisk fond inom ramen 
för det sjunde ramprogrammet för att 
finansiera forskning om en säker 
utveckling och användning av 
nanomaterial.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att inget 
utsläppande på marknaden ska 
godkännas för produkter som innehåller 
nanoteknik eller nanomaterial och som 
utgör en exponeringsrisk för arbetstagare 
och konsumenter eller en okontrollerad 
utsättning i miljön. Parlamentet anser att 
denna åtgärd är nödvändig så länge de 
särskilda utvärderingsmetoder som gör 
det möjligt att få vetenskapliga uppgifter 
som visar att tillämpad nanoteknik och 
nanomaterial är säkra för den mänskliga 
hälsan och miljön inte har utvecklats.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet anser att de 
produkter som redan marknadsförs och 
innehåller nanoteknik eller nanomaterial 
ska undersökas på nytt på grundval av 
principen ”inga data, ingen marknad” i 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), 
och dras tillbaka från marknaden om det 
skulle visa sig att inga data finns 
tillgängliga eller att uppgifterna inte är 
tillräckliga för att fastställa deras säkerhet 
för människors hälsa och miljön.

Or. fr
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Ändringsförslag 68
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 5c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet efterlyser åtgärder 
för konditionering och separering av 
produktavfall som innehåller nanoteknik 
och nanomaterial samt åtgärder för 
luftbehandling och behandling av 
flytande utsläpp från nanoteknik- och 
nanomaterialindustrier, för att undvika en 
okontrollerad spridning av nanoteknik 
och nanomaterial.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i grunden ompröva sitt 
tillvägagångssätt för lagstiftning om 
nanomaterial och att omedelbart se över 
all tillämplig lagstiftning, så att ett 
anpassningsbart hanteringssystem med 
tidig varning och riskkategorier kan 
införas innan tekniken är så etablerad att 
utvecklingen inte längre kan styras utan 
betydande rubbningar.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en översyn av all 
tillämplig lagstiftning före utgången av 
2009 för att ge full giltighet åt principen 
”inga data, ingen marknad” vid alla 
tillämpningar av nanomaterial i 
konsumentprodukter eller i produkter som 
medför miljöutsläpp.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en översyn 
av all tillämplig lagstiftning före utgången 
av 2012 för att se till att bestämmelserna i 
lagstiftningen och 
genomförandeverktygen speglar de 
särskilda egenskaper hos nanomaterial 
som arbetstagare, konsumenter och/eller 
miljön kan utsättas för.

Or. en

Ändringsförslag 71
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en översyn av all 
tillämplig lagstiftning före utgången av 
2009 för att ge full giltighet åt principen 
”inga data, ingen marknad” vid alla 
tillämpningar av nanomaterial i 
konsumentprodukter eller i produkter som 
medför miljöutsläpp.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en översyn av all 
tillämplig lagstiftning före utgången av
2009 för att ge full giltighet åt principen 
”inga data, ingen marknad” när det gäller 
tillämpningar av nanomaterial som får en 
sanitär och trolig eller säker miljömässig 
inverkan på konsumentprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en översyn av all 
tillämplig lagstiftning före utgången av 
2009 för att ge full giltighet åt principen 
”inga data, ingen marknad” vid alla 
tillämpningar av nanomaterial i 
konsumentprodukter eller i produkter som 
medför miljöutsläpp.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en översyn av all 
tillämplig lagstiftning före utgången av 
2009 för att ge full giltighet åt principen 
”inga data, ingen marknad” genom att 
kräva testbaserad bedömning och 
testbaserat godkännande av material som 
snart kommer att användas på marknaden 
vid alla tillämpningar av nanomaterial i 
konsumentprodukter eller i produkter som 
medför miljöutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 73
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att före den 30 juni 2010 
lägga fram en tydlig och 
sammanhängande politisk ram när det 
gäller de grundläggande aspekterna på 
definitionen av nanoteknik och 
nanomaterial, genom att i första hand 
inrikta sig på följande mål:
– Omdefiniera storleksordningen till 0,3–
300 nm.
– Inbegripa de ämnen som har liknande 
egenskaper som nanomaterial i den 
tillämpliga lagstiftningen, även om de 
tillhör en större storleksordning än den 
som fastställs i lagstiftningen.
– Inbegripa all nanoteknik och alla 
nanomaterial i den tillämpliga 
lagstiftningen, utan hänsyn till deras 
specifika egenskaper, dvs. om de är 
kumulativa, beständiga osv. eller 
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aggregat, agglomerat, rekombinanta och 
självregenererande.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet efterlyser en 
heltäckande, vetenskapligt baserad 
definition av nanomaterial i 
gemenskapslagstiftningen, vilket är en 
förutsättning för nanospecifika ändringar 
av tillämplig övergripande och 
sektorsspecifik lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta och 
offentliggöra en förteckning över olika 
typer och tillämpningar av nanomaterial 
innan och efter att de släpps ut på den 
europeiska marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet begär att de olika 
typerna av nanoteknik och nanomaterial, 
deras användningsområden samt offentlig 
och privat forskning ska kartläggas, och 
att denna kartläggning ska offentliggöras.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet kräver särskilt 
ändringar av Reach, vilka ska garantera 
följande senast 18 månader efter 
ikraftträdandet:
– En förenklad registrering för 
nanomaterial som framställts eller 
importerats (med en tröskel som grundas 
på t.ex. ytaktivitet i stället för vikt), i 
vilken nyckeldata om fysiska och kemiska 
egenskaper och toxikologiska och 
ekotoxikologiska effekter tillhandahålls.
– En rapport om kemikaliesäkerhet med 
exponeringsbedömning för alla 
registrerade nanomaterial, oavsett 
kartläggning av riskkällor.
– Anmälningskrav för alla nanomaterial 
som släpps ut på marknaden enskilt, i ett 
preparat eller i en artikel, oavsett trösklar 
för vikt och koncentration.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet kräver tillämpning 
av en ”omsorgsplikt” för framställare som 
vill släppa ut nanomaterial på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 79
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7d. Europaparlamentet kräver särskilt 
ändringar i avfallslagstiftningen för att 
nanomaterial ska hanteras på ett adekvat 
sätt, t.ex. följande:
– En separat post för nanomaterial i den 
avfallsförteckning som fastställs i beslut 
2000/532/EG.
– En översyn av kriterierna för 
avfallsmottagning vid deponier i beslut 
2003/33/EG.
– En översyn av tillämpliga gränsvärden 
för utsläpp i samband med 
avfallsförbränning för att komplettera de 
viktbaserade åtgärderna med mått som 
baseras på partikelantal och/eller 
partikelyta.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7e. Europaparlamentet kräver särskilt en 
översyn av gränsvärdena för utsläpp och 
miljökvalitetsnormerna i lagstiftningen
om luft och vatten för att komplettera de 
viktbaserade åtgärderna med mått som 
baseras på partikelantal och/eller 
partikelyta, så att nanomaterial hanteras 
på ett adekvat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 81
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7f. Europaparlamentet kräver särskilt 
ändringar av IPPC-direktivet för att 
garantera följande för alla relevanta 
nanomaterial:
– Framställning och bearbetning ska 
täckas.
– BREF ska nyligen ha fastställts eller 
anpassats.

Or. en

Ändringsförslag 82
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 7g (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7g. Europaparlamentet kräver särskilt 
ändringar i arbetsmiljölagstiftningen för 
att nanomaterial garanterat bara ska 
användas i slutna system så länge som en 
tillförlitlig upptäckt och kontroll av 
exponeringen inte är möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 83
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav 
på märkning av konsumentprodukter som 
innehåller nanomaterial.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav 
på märkning av konsumentprodukter som 
innehåller nanomaterial.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 85
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på 
märkning av konsumentprodukter som 
innehåller nanomaterial.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på 
obligatorisk märkning av produkter som 
framställs med nanoteknik och/eller
innehåller nanomaterial på EU-nivå, 
oavsett om de är tillverkade för 
produktion eller slutanvändning, för att se 
till att arbetstagare och konsumenter har 
tillgång till tydlig, pålitlig och öppen 
information. Parlamentet understryker 
behovet att anta dessa 
skyddsbestämmelser för de arbetstagare 
som arbetar med nanoteknik och/eller 
nanomaterial.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på 
märkning av konsumentprodukter som 
innehåller nanomaterial.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på
underrättande av konsumenterna. Alla 
ingredienser som förekommer som
nanomaterial ska anges i 
innehållsförteckningen genom att 
förleden ”nano” placeras före 
ingrediensens namn.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

; 8a. Europaparlamentet kräver att direktiv 
2006/114/EG om vilseledande och 
jämförande reklam tillämpas fullt ut för 
att se till att det inte finns någon 
vilseledande reklam för nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 88
Kathy Sinnott

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet rekommenderar 
att en portal för feedback upprättas, där 
nanoforskare från näringslivet, den 
akademiska världen och användare bland 
medborgarna kan utbyta erfarenheter, 
rapportera och dela med sig av upptäckter 
och få den senaste informationen, och där 
dessa bidrag regelbundet granskas. 

Or. en

Ändringsförslag 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet vill att det snarast 
utvecklas lämpliga testprotokoll för 

9. Europaparlamentet vill att det snarast 
utvecklas lämpliga testprotokoll och 
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bedömning av faran med och exponeringen 
för nanomaterial under hela deras livscykel 
med hjälp av en tvärvetenskaplig metod.

metrologiska standarder för bedömning av 
faran med och exponeringen för 
nanomaterial under hela deras livscykel 
med hjälp av en tvärvetenskaplig metod. 
Parlamentet kräver också att en särskild 
europeisk fond inrättas inom ramen för 
det sjunde ramprogrammet för att 
finansiera forskning på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 90
Åsa Westlund

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet vill att när ett 
ämne redan införts i ett av gemenskapens 
regelverk och det sker en väsentlig 
förändring av produktionsmetoderna eller 
ursprungsmaterialen eller av 
partikelstorleken med hjälp av 
nanoteknik, ska det ämne som beretts med 
hjälp av dessa nya metoder eller material 
betraktas som ett annat ämne, och ett nytt 
införande i gemenskapens regelverk eller 
en ändring av specifikationerna om hur 
ämnet får användas ska krävas innan det 
får släppas ut på marknaden.

Or. sv

Ändringsförslag 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att prioritera finansiering 
av och forskning om miljöaspekter och 
aspekter som rör människors hälsa i 
samband med nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 92
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet kräver en 
betydande intensifiering av finansieringen 
av forskning på området för miljö-, hälso-
och säkerhetsaspekter under 
nanomaterialens livscykel. Parlamentet 
uppmanar konkret kommissionen att se 
över bedömningskriterierna inom ramen 
för FP7, så att betydligt mer forskning för 
förbättring av de vetenskapliga metoderna
för att bedöma nanomaterial anordnas 
och finansieras inom FP7.

Or. en

Ändringsförslag 93
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja samordning och 
utbyte mellan medlemsstater i fråga om 
forskning och utveckling, riskbedömning, 
utarbetande av vägledning och reglering 
av nanomaterial genom att använda 
befintliga mekanismer (t.ex. Reach
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Competent Authorities Subgroup on 
Nanomaterials [Reachs behöriga 
myndigheters undergrupp för 
nanomaterial]) eller genom att, vid behov, 
skapa nya.

Or. en

Ändringsförslag 94
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 9c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
konsekvensbedömning av kostnader och 
fördelar med att inrätta ett europeiskt 
institut för nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 95
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 9d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en 
EU-omfattande offentlig debatt i 
medlemsstaterna om lagstiftning om 
nanomaterial.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet ber kommissionen 
och medlemsstaterna att genomföra en 
EU-omfattande offentlig debatt om 
nanoteknik och nanomaterial och 
inhämta den allmänna opinionens åsikt 
om vilken typ av utveckling som anses 
godtagbar eller nödvändig och enligt vilka 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 97
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inleda en debatt med EU-medborgarna 
om nanoteknik och nanomaterial för att 
avgöra vilken utveckling av nanoteknik 
och nanomaterial som är önskvärd och 
nödvändig samt under vilka 
omständigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Carl Schlyter

Förslag till resolution
Punkt 9e (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera fullständig 
offentlig delaktighet i allt beslutsfattande 
som rör nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 99
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet vill att eventuella 
patenträttigheter ska begränsas till 
specifika tillämpningar eller 
produktionsmetoder för nanomaterial och 
inte utsträckas till nanomaterialen som 
sådana, detta för att undvika att hämma 
innovationen och förhindra en 
”nanoklyfta” mellan nord och syd.

10. Europaparlamentet vill att eventuella 
patenträttigheter ska beviljas i enlighet 
med den patenträtt som gäller för 
närvarande, för att patenthavaren ska få 
en adekvat skyddsnivå och för att se till att 
nyskapande inte hindras genom en strikt 
övervakning av patentkriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet vill att eventuella 
patenträttigheter ska begränsas till 
specifika tillämpningar eller 
produktionsmetoder för nanomaterial och 
inte utsträckas till nanomaterialen som 
sådana, detta för att undvika att hämma 
innovationen och förhindra en 

10. Europaparlamentet vill att eventuella 
patenträttigheter ska beviljas i enlighet 
med den patenträtt som gäller för 
närvarande, för att patenthavaren ska få 
en adekvat skyddsnivå och för att se till att 
nyskapande inte hindras genom en strikt 
övervakning av patentkriterierna.
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”nanoklyfta” mellan nord och syd.

Or. de

Ändringsförslag 101
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet vill att eventuella
patenträttigheter ska begränsas till 
specifika tillämpningar eller 
produktionsmetoder för nanomaterial och 
inte utsträckas till nanomaterialen som 
sådana, detta för att undvika att hämma 
innovationen och förhindra en 
”nanoklyfta” mellan nord och syd.

10. Europaparlamentet erkänner att det är 
nödvändigt att undanröja hinder för 
tillgång till patent, särskilt för mycket små 
företag samt små- och medelstora företag, 
och vill samtidigt att patenträttigheter ska 
begränsas till specifika tillämpningar eller 
produktionsmetoder för nanomaterial och 
bara i undantagsfall utsträckas till 
nanomaterialen som sådana, detta för att 
undvika att hämma innovationen och 
förhindra en ”nanoklyfta” mellan nord och 
syd.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att det måste 
tas fram etiska riktlinjer i god tid för att 
säkra full respekt för etiska värderingar 
vid eventuell framtida användning av en 
nanoteknik som växer samman med 
biomedicinska tillämpningar.

11. Europaparlamentet anser att det måste
tas fram stränga etiska riktlinjer i god tid
och särskilt för nanoläkemedel, såsom 
respekt för privatlivet, ett fritt och 
informerat samtycke, fastställda gränser 
för icke-terapeutiska förändringar av 
människor, samtidigt som detta lovande 
tvärvetenskapliga område ska uppmuntras 
genom banbrytande teknik som 
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avbildning och molekylärdiagnostik, vilka 
kan ha omfattande inverkan på tidig 
diagnos och förståndig och effektiv 
behandling av åtskilliga 
sjukdomstillstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att det måste 
tas fram etiska riktlinjer i god tid för att 
säkra full respekt för etiska värderingar vid 
eventuell framtida användning av en 
nanoteknik som växer samman med 
biomedicinska tillämpningar.

11. Europaparlamentet anser att det måste 
tas fram etiska riktlinjer i god tid för att 
säkra full respekt för etiska värderingar vid 
eventuell framtida användning av en 
nanoteknik som växer samman med 
biomedicinska tillämpningar och ber 
Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik att utforma ett 
yttrande om denna fråga som bygger på
dess yttrande nr 21 av den 
17 januari 2007 om ”de etiska aspekterna 
på nanomedicin”, och att dra fördel av det 
yttrande om etik som avgavs av EU:s 
nationella etiska organ samt det arbete 
som uträttats av internationella 
organisationer som Unesco.

Or. en

Ändringsförslag 104
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet insisterar på 
behovet av snabba framsteg för 
vetenskapligt kunnande och begär därför 
att en europeisk strategi för forskning ska 
utarbetas på området nanoteknik och 
nanomaterial.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet begär 
följaktligen att en avsevärd del av den 
finansiering som ägnas nanoteknik och 
nanomaterial inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk 
utveckling ska anslås till projekt för 
utveckling av särskilda 
utvärderingsmetoder för nanoteknik och 
nanomaterial i syfte att minska klyftorna 
när det gäller kunskap om nanoteknik 
och nanomaterial, deras säkerhet och 
deras effekter på miljön och människors 
hälsa, däribland på arbetsplatser.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 11c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att så 
snart som möjligt föreslå en permanent, 
oberoende och beslutande europeisk 
plattform som ska ansvara för att 
övervaka nanoteknik och nanomaterial, 
samt ett program för grundforskning och 
tillämpad forskning om metoderna för 
denna övervakning (särskilt metrologi, 
detektion, toxicitet och epidemiologi).

Or. fr

Ändringsförslag 107
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
lagstiftningsåtgärder för nanomaterial 
även bör omfatta nanomaterial som 
uppstår som oavsiktliga biprodukter i 
förbränningsprocesser, med tanke på det 
mycket stora antal dödsfall relaterade till 
luftföroreningar som inträffar varje år.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 108
Amalia Sartori

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
lagstiftningsåtgärder för nanomaterial 
även bör omfatta nanomaterial som 

utgår
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uppstår som oavsiktliga biprodukter i 
förbränningsprocesser, med tanke på det 
mycket stora antal dödsfall relaterade till 
luftföroreningar som inträffar varje år.

Or. en

Ändringsförslag 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
lagstiftningsåtgärder för nanomaterial 
även bör omfatta nanomaterial som 
uppstår som oavsiktliga biprodukter i 
förbränningsprocesser, med tanke på det 
mycket stora antal dödsfall relaterade till 
luftföroreningar som inträffar varje år.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 110
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
lagstiftningsåtgärder för nanomaterial även 
bör omfatta nanomaterial som uppstår som 
oavsiktliga biprodukter i 
förbränningsprocesser, med tanke på det 
mycket stora antal dödsfall relaterade till 
luftföroreningar som inträffar varje år.

12. Europaparlamentet anser att
lagstiftningsåtgärder för nanomaterial även 
bör omfatta nanomaterial som uppstår som 
oavsiktliga biprodukter i 
förbränningsprocesser, med tanke på att 
lagstiftningen om luftkvalitet inte beaktar 
utsläpp av mycket fina partiklar (mindre 
än 2,5 µm) i luften och med tanke på det 
mycket stora antal dödsfall relaterade till 
luftföroreningar som inträffar varje år.
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Or. fr


