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Τροπολογία 1
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Νανοεπιστήμες και 
νανοτεχνολογίες: ένα σχέδιο δράσης για 
την Ευρώπη, 2005-2009». Πρώτη έκθεση 
εφαρμογής, 2005-2007. («Το σχέδιο 
δράσης»)1,

Or. en

Τροπολογία 2
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε 
η επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
στις 19 Ιανουαρίου 20092,

Or. fr

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή – Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη, 2005-
2009. Πρώτη έκθεση εφαρμογής, 2005-2007 COM(2007)0505.

2 Opinion on Risk Assessment of Products of Nanotechnologies; 19 January 2009·
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Τροπολογία 3
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της 
Επιτροπής σχετικά με κώδικα 
δεοντολογίας για μια υπεύθυνη έρευνα 
στον τομέα των νανοεπιστημών και 
νανοτεχνολογιών1,

Or. en

Τροπολογία 4
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της 
ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 
της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με τις δεοντολογικές πτυχές της 
νανοϊατρικής2,

Or. en

Τροπολογία 5
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

                                               
1 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με κώδικα δεοντολογίας για μια υπεύθυνη έρευνα στον τομέα των 
νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών C(2008) 424 τελικό.
2 EGE Opinion n 21, 17 January 2007.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ 
και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/20061,

Or. en

Τροπολογία 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στα 
επιτεύγματα ενός ευρέος φάσματος 
τομέων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
επιτεύγματα θα ωφελήσουν τελικά τους 
πολίτες και μπορούν να συνεισφέρουν
σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα
επιτεύγματα θα επιτρέψουν επίσης τη 
λήψη καλύτερων αποφάσεων πολιτικής 
στους τομείς της δημόσιας υγείας, της 
απασχόλησης, της ασφάλειας και της 
υγείας στην εργασία, της κοινωνίας της 
πληροφορίας, της ενέργειας, των 
μεταφορών, της ασφάλειας και του 
διαστήματος,

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
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Or. en

Τροπολογία 7
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
θέσπιση ειδικής ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τον τομέα των νανοτεχνολογιών και 
τη συνακόλουθη κατανομή στο πλαίσιο 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για 
δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης ύψους περίπου 
3 500 000 000 ευρώ για την έρευνα στον 
τομέα των νανοεπιστημών, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξακολουθεί να υπολείπεται των
σημερινών κυριότερων ανταγωνιστών 
της, όπως π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, 
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
ήμισυ των επενδύσεων και 
συγκεντρώνουν τα δύο τρίτα των 
καταχωρημένων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως· λαμβάνοντας, 
συνεπώς, υπόψη ότι είναι σκόπιμο να 
συνυπολογιστεί η εν λόγω οικονομική 
πραγματικότητα κατά τη θεσμοθέτηση 
οποιουδήποτε είδους ρυθμιστικού 
πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 8
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 



AM\771661EL.doc PE421.227v01-00 7/65 AM\

EL

είναι πιθανόν να καταστούν η νέα 
«μόδα», ιδιαίτερα δεδομένου ότι ο 
χειρισμός του συνόλου της ύλης είναι το 
απώτερο όνειρο του ανθρώπου εδώ και 
αιώνες,

παρέχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας με στόχο να 
καταστεί η ΕΕ μέχρι το 2010 «η πλέον 
ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 
της γνώσης στον κόσμο, ικανή για μια 
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή και σεβασμό προς το
περιβάλλον»,

Or. en

Τροπολογία 9
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
είναι πιθανόν να καταστούν η νέα 
«μόδα», ιδιαίτερα δεδομένου ότι ο 
χειρισμός του συνόλου της ύλης είναι το 
απώτερο όνειρο του ανθρώπου εδώ και 
αιώνες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση
παγκοσμίων προκλήσεων και 
υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στην επιδίωξη του στόχου να γίνει «η πιο 
ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 
της γνώσης στον κόσμο» (στρατηγική της 
Λισαβόνας),

Or. de

Τροπολογία 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
είναι πιθανόν να καταστούν η νέα 
«μόδα», ιδιαίτερα δεδομένου ότι ο 
χειρισμός του συνόλου της ύλης είναι το 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση
παγκοσμίων προκλήσεων και 
υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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απώτερο όνειρο του ανθρώπου εδώ και 
αιώνες,

στην επιδίωξη του στόχου να γίνει «η πιο 
ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 
της γνώσης στον κόσμο» (στρατηγική της 
Λισαβόνας),

Or. de

Τροπολογία 11
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
είναι πιθανόν να καταστούν η νέα «μόδα», 
ιδιαίτερα δεδομένου ότι ο χειρισμός του 
συνόλου της ύλης είναι το απώτερο 
όνειρο του ανθρώπου εδώ και αιώνες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά 
είναι πιθανόν να καταστούν η νέα «μόδα»,

Or. fr

Τροπολογία 12
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει 
διάλογος για τα νανοϋλικά χαρακτηρίζεται 
από πολλές αντιφάσεις, ή ακόμη και 
παράδοξα, με διαφωνίες και ως εκ τούτου 
πολιτικές διαμάχες, που ξεκινούν σε τόσο 
βασικά επίπεδα όπως αυτό του ορισμού· 
για παράδειγμα:

- μολονότι τα νανοϋλικά θεωρούνται εν 
γένει ως υλικά μεγέθους της τάξης των 
100 nm ή μικρότερα, τούτο συχνά 
παρερμηνεύεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 
και 100 nm, αν και ο όρος «της τάξης» 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει 
διάλογος για τα νανοϋλικά στους κόλπους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται 
–όπως κάθε διάλογος αντιμαχόμενων 
απόψεων επί ριζοσπαστικών τεχνολογιών 
που έχουν είδη εισαχθεί στην καθημερινή 
ζωή και για τις οποίες υπάρχει μια 
άγνωστη πτυχή όσον αφορά τις δυνητικές 
ανακύπτουσες ιδιότητές τους– από τον 
διχασμό της επιστημονικής κοινότητας 
ανάμεσα στους υπέρμαχους και τους 
πολέμιους της έρευνας στον τομέα των 
νανοτεχνολογιών η οποία έχει αντίκτυπο 
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αφορά περισσότερο τις διαστάσεις παρά 
το ακριβές μέγεθος,

- ενώ πολλοί πιστεύουν ότι οι 
διαφορετικές ιδιότητες λόγω μεγέθους θα 
πρέπει να συνιστούν αυτόνομο κριτήριο 
για τον ορισμό των νανοϋλικών, άλλοι 
προτείνουν τη σωρευτική χρήση αυτού, 
περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού,

- ενώ ορισμένοι προτείνουν τον 
περαιτέρω περιορισμό του ορισμού στα 
αδιάλυτα και μη αποικοδομήσιμα 
νανοϋλικά, ενσωματώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ήδη σε επίπεδο ορισμών τα 
ζητήματα δυνητικών κινδύνων, άλλοι 
τάσσονται κατά ενός τέτοιου a priori 
περιορισμού,

και στο πολιτικό δόγμα· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι θα ήταν 
αποτελεσματικότερη η πλαισίωση των εν 
λόγω νέων τεχνολογιών από ένα ασφαλές, 
πολυσχιδές και εξελικτικό σύνολο 
νομοθετικών διατάξεων, το οποίο θα 
βασίζεται σε μια στρατηγική πρόληψης 
για την αποφυγή του διπλού σκοπέλου της 
συστηματικής προσφυγής στο 
δικαιοστάσιο, ελλείψει πλήρους 
ενημέρωσης σχετικά με το προϊόν, και 
της ισοδύναμης αντιμετώπισης για όλα 
τα προϊόντα που περιέχουν 
νανοσωματίδια, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ούτε η πραγματική επιβλαβής 
δράση τους ούτε η τελική χρήση τους,

Or. fr

Τροπολογία 13
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει 
διάλογος για τα νανοϋλικά χαρακτηρίζεται 
από πολλές αντιφάσεις, ή ακόμη και 
παράδοξα, με διαφωνίες και ως εκ τούτου 
πολιτικές διαμάχες, που ξεκινούν σε τόσο 
βασικά επίπεδα όπως αυτό του ορισμού· 
για παράδειγμα: 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει 
διάλογος για τα νανοϋλικά χαρακτηρίζεται 
από ελλιπή πληροφόρηση και γνώση. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν 
είναι επί του παρόντος διαθέσιμο ένα 
πλήρως ανεπτυγμένο σύνολο
εναρμονισμένων ορισμών, μια σειρά 
διεθνών προτύπων είτε διατίθεται είτε 
βρίσκεται υπό εκπόνηση, ορίζοντας τη
«νανοκλίμακα» ως «εύρος μεγεθών που 
κυμαίνονται χονδρικά μεταξύ 1 nm και 
100 nm», και κάνοντας συχνά τον 
διαχωρισμό μεταξύ:

- μολονότι τα νανοϋλικά θεωρούνται εν 
γένει ως υλικά μεγέθους της τάξης των 
100 nm ή μικρότερα, τούτο συχνά 

- των νανο-αντικειμένων, νοούμενων ως 
«υλικών μίας, δύο ή τριών εξωτερικών 
διαστάσεων στη νανοκλίμακα», ήτοι 
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παρερμηνεύεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 
και 100 nm, αν και ο όρος «της τάξης» 
αφορά περισσότερο τις διαστάσεις παρά 
το ακριβές μέγεθος,

υλικών που συγκροτούνται από 
μεμονωμένα αντικείμενα πολύ μικρών 
διαστάσεων,

- ενώ πολλοί πιστεύουν ότι οι 
διαφορετικές ιδιότητες λόγω μεγέθους θα 
πρέπει να συνιστούν αυτόνομο κριτήριο 
για τον ορισμό των νανοϋλικών, άλλοι 
προτείνουν τη σωρευτική χρήση αυτού, 
περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού,

- των υλικών νανοδομής, νοούμενων ως 
υλικών «τα οποία διαθέτουν εσωτερική ή 
επιφανειακή δομή στη νανοκλίμακα»,
εμφανίζοντας π.χ. κοιλότητες μικρών 
διαστάσεων.

- ενώ ορισμένοι προτείνουν τον 
περαιτέρω περιορισμό του ορισμού στα 
αδιάλυτα και μη αποικοδομήσιμα 
νανοϋλικά, ενσωματώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ήδη σε επίπεδο ορισμών τα 
ζητήματα δυνητικών κινδύνων, άλλοι 
τάσσονται κατά ενός τέτοιου a priori 
περιορισμού,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα προωθήσει έναν 
εναρμονισμένο ορισμό για το νανοϋλικό 
σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και 
άλλων αρμόδιων οργανισμών και θα 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο αναθεώρηση 
ολόκληρου του ευρωπαϊκού νομοθετικού 
πλαισίου σε συνάρτηση με το 
συγκεκριμένο θέμα,

Or. en

Τροπολογία 14
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μολονότι τα νανοϋλικά θεωρούνται εν 
γένει ως υλικά μεγέθους της τάξης των 100 
nm ή μικρότερα, τούτο συχνά 
παρερμηνεύεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 
και 100 nm, αν και ο όρος «της τάξης» 
αφορά περισσότερο τις διαστάσεις παρά το 
ακριβές μέγεθος,

– μολονότι τα νανοϋλικά θεωρούνται εν 
γένει ως υλικά μεγέθους της τάξης των 100 
nm, τούτο συχνά παρερμηνεύεται ότι 
κυμαίνονται μεταξύ 1 και 100 nm, αν και ο 
όρος «της τάξης» αφορά περισσότερο τις 
διαστάσεις παρά το ακριβές μέγεθος,

Or. fr
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Τροπολογία 15
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχεδόν 
απεριόριστη εφαρμογή των 
νανοτεχνολογιών σε διάφορους τομείς, 
όπως π.χ. η ηλεκτρονική, η
κλωστοϋφαντουργία, η βιοϊατρική, η
υγεία και η ευζωία, τα γεωργικά προϊόντα
διατροφής ή η ενέργεια, καθιστά αδύνατη 
τη θέσπιση ενός ενιαίου ρυθμιστικού 
πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 16
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών 
πρέπει να καλύπτουν τόσο τα 
νανοσωματίδια όσο και τις διαφορετικές 
νανοτεχνολογίες και τα νανο-αντικείμενα, 
όπως π.χ. τους νανοσωλήνες, τις 
νανοΐνες, τα νανοφίλμ, τα νανο-
συσσωματώματα, τα νανο-συμπλέγματα 
(ή συσσωματώματα νανοσωματιδίων ή 
νανοϋλικών), κλπ., και τις εφαρμογές 
αυτών, καθώς επίσης και τα υλικά 
νανοδομής, και ότι η κατάσταση αυτή 
προαναγγέλλει την ανάγκη να 
υιοθετηθούν μια μεθοδολογική 
προσέγγιση, πρωτόκολλα δοκιμών, καθώς 
και άλλες ειδικές διατάξεις,

Or. fr
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Τροπολογία 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του 
REACH μέχρι τούδε δεν ήταν καν 
δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά 
με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
αναγνώριση των νανοϋλικών, αφήνοντας 
στους οικονομικούς παράγοντες τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων ως προς την 
καταχώριση,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του 
REACH απαιτούνται περαιτέρω 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
σχετικά με τα νανοϋλικά, ιδίως όσον 
αφορά την αναγνώριση των ουσιών,

Or. en

Τροπολογία 18
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του 
REACH μέχρι τούδε δεν ήταν καν δυνατόν 
να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αναγνώριση των νανοϋλικών, αφήνοντας
στους οικονομικούς παράγοντες τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων ως προς την 
καταχώριση,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του 
REACH μέχρι τούδε δεν ήταν καν δυνατόν 
να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αναγνώριση των νανοϋλικών, καθώς και 
των αναγκών διεξαγωγής δοκιμών και 
ειδικών αξιολογήσεων των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη 
κατάσταση αφήνει επομένως στους 
οικονομικούς παράγοντες τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων ως προς την 
καταχώριση,

Or. en
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Τροπολογία 19
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
σαφής πληροφόρηση σχετικά με την 
τρέχουσα χρήση νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα, για παράδειγμα:

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση 
νανοϋλικών σε καταναλωτικά προϊόντα
εξαρτάται από την πηγή των 
πληροφοριών και ότι το REACH θα 
δώσει μια σαφή εικόνα των χρήσεων,

– ενώ οι κατάλογοι επιφανών ιδρυμάτων 
αναφέρουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν 
περισσότερα από 800 καταναλωτικά 
προϊόντα που ο εκάστοτε κατασκευαστής 
χαρακτηρίζει ως βασιζόμενα στη 
νανοτεχνολογία, οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις των ίδιων των κατασκευαστών 
αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία, 
υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά, 
χωρίς ωστόσο να παρέχουν οι ίδιοι 
συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, 

– ενώ οι εταιρείες αφενός μετά χαράς 
ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν 
νανοτεχνολογίες, καθώς ο όρος «νάνο-» 
φαίνεται να συμβάλλει στην εμπορική 
προώθηση των προϊόντων, αφετέρου 
αντιτίθεται σθεναρά σε αντικειμενικές 
προϋποθέσεις σήμανσης,

Or. de

Τροπολογία 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
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σαφής πληροφόρηση σχετικά με την 
τρέχουσα χρήση νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα, για παράδειγμα:

πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση 
νανοϋλικών σε καταναλωτικά προϊόντα
εξαρτάται από την πηγή των 
πληροφοριών και ότι το REACH θα 
δώσει μια σαφή εικόνα των χρήσεων,

– ενώ οι κατάλογοι επιφανών ιδρυμάτων 
αναφέρουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν 
περισσότερα από 800 καταναλωτικά 
προϊόντα που ο εκάστοτε κατασκευαστής 
χαρακτηρίζει ως βασιζόμενα στη 
νανοτεχνολογία, οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις των ίδιων των κατασκευαστών 
αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία, 
υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά, 
χωρίς ωστόσο να παρέχουν οι ίδιοι 
συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, 

– ενώ οι εταιρείες αφενός μετά χαράς 
ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν 
νανοτεχνολογίες, καθώς ο όρος «νάνο-» 
φαίνεται να συμβάλλει στην εμπορική 
προώθηση των προϊόντων, αφετέρου 
αντιτίθεται σθεναρά σε αντικειμενικές 
προϋποθέσεις σήμανσης,

Or. de

Τροπολογία 21
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υφιστάμενη χρήση των νανοϋλικών στα 
καταναλωτικά προϊόντα θα 
αποσαφηνιστεί μόνον εάν καθιερωθούν 
σαφείς απαιτήσεις κοινοποίησης όσον 
αφορά τη χρήση των νανοϋλικών και 
εφόσον τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η 
οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση,
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Τροπολογία 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισηγήσεις 
σχετικά με τα δυνητικά οφέλη των 
νανοτεχνολογιών κάνουν λόγο για σχεδόν 
ανεξάντλητη ποικιλία μελλοντικών 
εφαρμογών των νανοϋλικών· εντούτοις, η 
ίδια αυτή ποικιλία σχεδόν μηδενίζεται 
όταν τίθεται ζήτημα ρυθμιστικής 
εποπτείας των νανοϋλικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισηγήσεις 
σχετικά με τα δυνητικά οφέλη των 
νανοτεχνολογιών κάνουν λόγο για σχεδόν 
ανεξάντλητη ποικιλία μελλοντικών 
εφαρμογών των νανοϋλικών, για τις 
οποίες απαιτείται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, 
εάν αυτές δεν καλύπτονται ήδη από τους 
ισχύοντες κανονισμούς,

Or. en

Τροπολογία 23
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισηγήσεις 
σχετικά με τα δυνητικά οφέλη των 
νανοτεχνολογιών κάνουν λόγο για σχεδόν 
ανεξάντλητη ποικιλία μελλοντικών 
εφαρμογών των νανοϋλικών· εντούτοις, η 
ίδια αυτή ποικιλία σχεδόν μηδενίζεται
όταν τίθεται ζήτημα ρυθμιστικής εποπτείας 
των νανοϋλικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισηγήσεις 
σχετικά με τα δυνητικά οφέλη των 
νανοτεχνολογιών κάνουν λόγο για σχεδόν 
ανεξάντλητη ποικιλία μελλοντικών 
εφαρμογών των νανοϋλικών· εντούτοις, η 
ίδια αυτή ποικιλία περιορίζεται σημαντικά
όταν εξετάζεται η πραγματική διάσταση 
και η χρησιμότητα των νανοτεχνολογιών 
και των νανοϋλικών σε πολυάριθμες 
εφαρμογές και προϊόντα, καθώς και όταν 
τίθεται ζήτημα ρυθμιστικής εποπτείας των 
νανοϋλικών,

Or. fr
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Τροπολογία 24
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη ότι 
είναι επιτακτική η ανάγκη να επεκταθεί 
στον τομέα των νανοϋλικών το πεδίο 
εφαρμογής ορισμένων, εν ισχύ ή υπό
τροποποίηση, κοινοτικών νομοθετικών 
κειμένων, όπως π.χ. ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH), η 
οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά, η 
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα 
τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων, 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, η 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαρτίου 2000 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των 
τροφίμων, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων, ή η 
οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Φεβρουαρίου 2003 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα,

Or. fr

Τροπολογία 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ασφάλειας των 
νανοϋλικών: ενώ οι επιστημονικές 
επιτροπές της Επιτροπής επισημαίνουν 
μείζονα προβλήματα, όχι μόνο ως προς 
καίριας σημασίας δεδομένα, αλλά και ως 
προς τους τρόπους απόκτησης των 
δεδομένων αυτών, πολλοί εκπρόσωποι 
του κλάδου ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 
όλα τα απαραίτητα δεδομένα και ότι δεν 
υπάρχουν μεθοδολογικές ελλείψεις,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται ο 
διάλογος για τη δυνατότητα αξιολόγησης 
της ασφάλειας των νανοϋλικών, ενώ οι 
επιστημονικές επιτροπές της Επιτροπής
και ο ΟΟΣΑ διαπίστωσαν ότι οι 
υπάρχουσες μέθοδοι ελέγχου είναι
καταρχήν δυνατό να εφαρμοστούν· ότι οι 
περισσότεροι εκπρόσωποι της 
βιομηχανίας συμμερίζονται την άποψη 
αυτή και διαπιστώνουν επιπροσθέτως ότι 
για την πλειονότητα των νανοϋλικών που 
κατασκευάζονται σήμερα υπάρχουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση 
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ασφαλείας των εμπορικών προϊόντων,

Or. de

Τροπολογία 26
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ασφάλειας των 
νανοϋλικών: ενώ οι επιστημονικές 
επιτροπές της Επιτροπής επισημαίνουν 
μείζονα προβλήματα, όχι μόνο ως προς 
καίριας σημασίας δεδομένα, αλλά και ως 
προς τους τρόπους απόκτησης των 
δεδομένων αυτών, πολλοί εκπρόσωποι 
του κλάδου ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 
όλα τα απαραίτητα δεδομένα και ότι δεν 
υπάρχουν μεθοδολογικές ελλείψεις,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται ο 
διάλογος για τη δυνατότητα αξιολόγησης 
της ασφάλειας των νανοϋλικών, ενώ οι 
επιστημονικές επιτροπές της Επιτροπής
και ο ΟΟΣΑ διαπίστωσαν ότι οι 
υπάρχουσες μέθοδοι ελέγχου είναι 
καταρχήν δυνατό να εφαρμοστούν· ότι οι 
περισσότεροι εκπρόσωποι της 
βιομηχανίας συμμερίζονται την άποψη 
αυτή και διαπιστώνουν επιπροσθέτως ότι 
για την πλειονότητα των νανοϋλικών που 
κατασκευάζονται σήμερα υπάρχουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση 
ασφαλείας των εμπορικών προϊόντων,

Or. de

Τροπολογία 27
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ασφάλειας των 
νανοϋλικών: ενώ οι επιστημονικές 
επιτροπές της Επιτροπής επισημαίνουν 
μείζονα προβλήματα, όχι μόνο ως προς 
καίριας σημασίας δεδομένα, αλλά και ως 
προς τους τρόπους απόκτησης των 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ασφάλειας των 
νανοϋλικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιστημονικές επιτροπές και οι 
Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επισημαίνουν μείζονα προβλήματα, όχι 
μόνο ως προς καίριας σημασίας δεδομένα, 
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δεδομένων αυτών, πολλοί εκπρόσωποι του 
κλάδου ισχυρίζονται ότι υπάρχουν όλα τα 
απαραίτητα δεδομένα και ότι δεν 
υπάρχουν μεθοδολογικές ελλείψεις,

αλλά και ως προς τους τρόπους απόκτησης 
των δεδομένων αυτών. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρειάζεται, ως εκ τούτου, να συνεχίσει να 
επενδύει στον τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης των νανοϋλικών και να 
διαμορφώσει, σε συνεργασία με τους 
Οργανισμούς της και τους διεθνείς 
εταίρους, μεθόδους αξιολόγησης και μια
κατάλληλη και εναρμονισμένη μετρολογία 
και ονοματολογία,

Or. en

Τροπολογία 28
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ασφάλειας των 
νανοϋλικών: ενώ οι επιστημονικές 
επιτροπές της Επιτροπής επισημαίνουν 
μείζονα προβλήματα, όχι μόνο ως προς 
καίριας σημασίας δεδομένα, αλλά και ως 
προς τους τρόπους απόκτησης των 
δεδομένων αυτών, πολλοί εκπρόσωποι του 
κλάδου ισχυρίζονται ότι υπάρχουν όλα τα 
απαραίτητα δεδομένα και ότι δεν υπάρχουν 
μεθοδολογικές ελλείψεις,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ασφάλειας των 
νανοϋλικών, μολονότι οι επιστημονικές 
επιτροπές της Επιτροπής επισημαίνουν 
μείζονα προβλήματα, όχι μόνο ως προς 
καίριας σημασίας δεδομένα, αλλά και ως 
προς τους τρόπους απόκτησης των 
δεδομένων αυτών και κάλυψης των 
ελλείψεων στο επίπεδο των γνώσεων όσον 
αφορά τις νανοτεχνολογίες και τα 
νανοϋλικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου 
ισχυρίζονται, από την πλευρά τους, ότι 
υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα και 
ότι δεν υπάρχουν μεθοδολογικές ελλείψεις,

Or. fr
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Τροπολογία 29
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(ΕΕΑΝΚΥ) εντόπισε ορισμένους 
συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία, 
καθώς και τοξικές επιπτώσεις κάποιων 
νανοϋλικών σε οργανισμούς του 
περιβάλλοντος, και θεώρησε ότι οι 
παρατηρήσεις αυτές καταδεικνύουν ότι 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυνητικοί 
κίνδυνοι,

Or. en

Τροπολογία 30
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΑΝΚΥ 
διαπίστωσε επίσης γενικευμένη έλλειψη 
δεδομένων έκθεσης υψηλής ποιότητας 
τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το 
περιβάλλον και ότι ευελπιστεί να 
παραμείνουν υπό εξέλιξη οι διαδικασίες 
αξιολόγησης των κινδύνων μέχρις ότου 
καταστούν διαθέσιμα επαρκή 
επιστημονικά στοιχεία για τον 
χαρακτηρισμό των δυνητικών επιβλαβών 
επιπτώσεων στους ανθρώπους και το 
περιβάλλον, καταλήγοντας έτσι στο 
συμπέρασμα ότι απαιτείται περαιτέρω 
ανάπτυξη, τεκμηρίωση και τυποποίηση 
των γνώσεων επί της μεθοδολογίας τόσο 
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για τις εκτιμήσεις της έκθεσης όσο και 
για τον εντοπισμό των κινδύνων,

Or. en

Τροπολογία 31
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά λόγο 
ανησυχίας ο συνδυασμός των ενδείξεων 
κινδύνων που παρουσιάζουν ορισμένα 
νανοϋλικά και η γενικευμένη έλλειψη 
μεθόδων για την κατάλληλη αξιολόγηση 
αυτών των κινδύνων,

Or. en

Τροπολογία 32
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υφιστάμενη χρηματοδότηση από το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας (7ο ΠΠ) για τα 
νανοϋλικά στον τομέα του περιβάλλοντος, 
της υγείας και της ασφάλειας είναι μέχρι 
στιγμής υπερβολικά χαμηλή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια 
αξιολόγησης για την επιχορήγηση 
ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με 
την εκτίμηση της ασφάλειας των 
νανοϋλικών στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ είναι 
εξαιρετικά περιοριστικά (δηλ. επιτρέπουν 
ελάχιστα περιθώρια καινοτομίας), και ως 
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εκ τούτου δεν προωθούν δεόντως την 
επείγουσα ανάπτυξη επιστημονικών 
μεθόδων για την αξιολόγηση των 
νανοϋλικών,

Or. en

Τροπολογία 33
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο 
μέρος των πόρων του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που 
προορίζονται για τις νανοτεχνολογίες 
διατίθεται σε προγράμματα έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης
νανοτεχνολογιών, σε βάρος της 
αξιολόγησης, της κατάρτισης και της 
ανάπτυξης ειδικών μεθοδολογιών 
εκτίμησης της ασφάλειας και των 
επιπτώσεων των νανοτεχνολογιών και 
των νανοϋλικών στην υγεία και το 
περιβάλλον,

Or. fr

Τροπολογία 34
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση για 
τις δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία και 
το περιβάλλον υστερεί σημαντικά έναντι 
του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς, 
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εγείροντας, ως εκ τούτου, θεμελιώδη 
ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του 
υφιστάμενου μοντέλου διακυβέρνησης να 
αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες σε «πραγματικό χρόνο»,

Or. en

Τροπολογία 35
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
είχε ζητήσει να διερευνηθούν, σύμφωνα με 
την αρχή της πρόληψης, οι επιπτώσεις των 
νανοσωματιδίων που δεν είναι ευδιάλυτα ή 
βιοαποικοδομήσιμα, πριν αρχίσει η 
παραγωγή και διάθεση αυτών των 
σωματιδίων στην αγορά,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
είχε ζητήσει, στο πλαίσιο του ψηφίσματός 
του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά 
με τις νανοεπιστήμες και τις 
νανοτεχνολογίες: σχέδιο δράσης για την 
Ευρώπη, 2005-2009 1, να διερευνηθούν, 
σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης, οι
επιπτώσεις των νανοσωματιδίων που δεν 
είναι ευδιάλυτα ή βιοαποικοδομήσιμα, 
πριν αρχίσει η παραγωγή και διάθεση 
αυτών των σωματιδίων στην αγορά,

Or. fr

Τροπολογία 36
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών» 
υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό από την 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών» 
υποβαθμίζεται σημαντικά από την πλήρη 

                                               
1 ΕΕ C 306 της 15.12.2006, σ. 426.
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πλήρη απουσία ενημέρωσης σχετικά με τις 
συγκεκριμένες ιδιότητες των νανοϋλικών, 
τις πραγματικές τους χρήσεις, καθώς και εν 
δυνάμει κινδύνους και οφέλη,

απουσία ενημέρωσης σχετικά με τις 
συγκεκριμένες ιδιότητες των νανοϋλικών, 
τις πραγματικές τους χρήσεις, καθώς και εν 
δυνάμει κινδύνους και οφέλη, 
δημιουργώντας, συνεπώς, αμφιβολίες ως 
προς το ενδιαφέρον και το απτό όφελος 
που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι 
νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά έναντι 
των συμβατικών τεχνολογιών, υλικών και 
ουσιών,

Or. fr

Τροπολογία 37
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών» 
υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό από την 
πλήρη απουσία ενημέρωσης σχετικά με 
τις συγκεκριμένες ιδιότητες των 
νανοϋλικών, τις πραγματικές τους χρήσεις, 
καθώς και εν δυνάμει κινδύνους και 
οφέλη,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών» θα 
ήταν μεγαλύτερη εάν υπήρχε περισσότερη 
ενημέρωση σχετικά με τις συγκεκριμένες 
ιδιότητες των νανοϋλικών, τις πραγματικές 
τους χρήσεις, καθώς και εν δυνάμει 
κινδύνους και οφέλη,

Or. en

Τροπολογία 38
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσίασε απλώς μια νομικίστικη
επισκόπηση της συναφούς κοινοτικής 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσίασε μια επισκόπηση της συναφούς 
κοινοτικής νομοθεσίας, εστιάζοντας μόνο 
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νομοθεσίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη την 
τρέχουσα ή πιθανή μελλοντική χρήση των 
νανοϋλικών και χωρίς να εξετάζει 
λεπτομερώς την ειδική φύση των 
νανοϋλικών και τις προκλήσεις που αυτή 
συνεπάγεται,

στα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται επί 
του παρόντος στην παραγωγή και/ή 
διατίθενται στο εμπόριο,

Or. en

Τροπολογία 39
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
επισκόπηση της Επιτροπής προκύπτει ότι 
προς το παρόν δεν υπάρχουν διατάξεις 
σχετικά με τα νανοϋλικά στην κοινοτική 
νομοθεσία, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
επισκόπηση της Επιτροπής προκύπτει ότι 
δεν απαιτούνται ειδικές διατάξεις σχετικά 
με τα νανοϋλικά στην κοινοτική 
νομοθεσία,, αφού τα νανοϋλικά είναι 
ουσίες και οι ουσίες καλύπτονται 
επαρκώς από τη νομοθεσία για τις
χημικές ουσίες και από την τομεακή
νομοθεσία,

Or. de

Τροπολογία 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
επισκόπηση της Επιτροπής προκύπτει ότι 
προς το παρόν δεν υπάρχουν διατάξεις 
σχετικά με τα νανοϋλικά στην κοινοτική 
νομοθεσία, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
επισκόπηση της Επιτροπής προκύπτει ότι 
δεν απαιτούνται ειδικές διατάξεις σχετικά 
με τα νανοϋλικά στην κοινοτική 
νομοθεσία,, αφού τα νανοϋλικά είναι 
ουσίες και οι ουσίες καλύπτονται 
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επαρκώς από τη νομοθεσία για τις
χημικές ουσίες και από την τομεακή
νομοθεσία,

Or. de

Τροπολογία 41
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
προσεκτικότερη εξέταση του REACH 
αποκαλύπτει πολλές ελλείψεις σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση των 
νανοϋλικών· για παράδειγμα:
- το κατώτατο όριο του ενός τόνου 
αποκλείει την παραγωγή νανοϋλικών σε 
μικρότερες ποσότητες, παρά το γεγονός 
ότι τέτοιου είδους νανοϋλικά 
εμπεριέχονται σε καταναλωτικά 
προϊόντα,
- η αξιολόγηση της  έκθεσης καθίσταται 
υποχρεωτική μόνο για ουσίες που 
παράγονται από έναν παρασκευαστή σε 
ποσότητες άνω των 10 τόνων/ετησίως 
και εφόσον επαληθευτεί ότι οι εν λόγω 
ουσίες πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ· ωστόσο, δεδομένων 
των υφιστάμενων δυσκολιών σχετικά με 
τον εντοπισμό των κινδύνων, ενδέχεται 
να μην εκπονηθεί αξιολόγηση της 
έκθεσης λόγω μη εντοπισμού των 
κινδύνων βάσει της υπάρχουσας 
μεθοδολογίας, και μολονότι η αξιολόγηση 
της έκθεσης είναι καίριας σημασίας για 
την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων από 
τα νανοϋλικά,
- οι απαιτήσεις κοινοποίησης του 
REACH για ουσίες που περιέχονται σε 
προϊόντα αφορούν αποκλειστικά ουσίες 
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που προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και 
εντάσσονται στον κατάλογο υποψηφίων 
ουσιών, και εφόσον εμπεριέχονται στο 
προϊόν σε συγκέντρωση τουλάχιστον 
0,1% κατά βάρος και η συνολική τους 
ποσότητα στον εν λόγω προϊόν ανέρχεται 
ανά παρασκευαστή σε έναν τόνο 
τουλάχιστον ετησίως· εντούτοις, κανένα
απολύτως νανοϋλικό δεν έχει ενταχθεί 
μέχρι στιγμής στον κατάλογο υποψηφίων 
ουσιών διότι η ένταξή τους στον εν λόγω 
κατάλογο δυσχεραίνεται από τα
προβλήματα του εντοπισμού των 
κινδύνων από τα νανοϋλικά, ενώ ακόμη 
και εάν τα συγκεκρίμένα προβλήματα 
μπορούσαν να ξεπεραστούν, η ποσότητα 
και η συγκέντρωση των νανοϋλικών δεν 
θα υπερέβαιναν κατά πάσα πιθανότητα 
τα αντίστοιχα κατώτατα όρια, με 
αποτέλεσμα να είναι μάλλον απίθανο να
μπορεί να οδηγήσει το REACH, με την 
παρούσα μορφή του, στην κοινοποίηση 
των νανοϋλικών που περιέχονται σε 
προϊόντα,

Or. en

Τροπολογία 42
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουσίες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη 
μορφή νανοϋλικών αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 (REACH), γεγονός που 
αποκλείει, με τη σειρά του, την
αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των νανομετρικών 
μορφών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 (REACH) τα νανοϋλικά 
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δεν θεωρούνται ουσίες υψηλού κινδύνου 
και ότι, όσον αφορά τις ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα, η κοινοποίηση 
των ουσιών που ταξινομούνται ως ΚΜΤ 
(καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και 
τοξικές για την αναπαραγωγή) είναι 
υποχρεωτική μόνο για συγκεντρώσεις 
άνω του 0,1%· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν απαιτείται αξιολόγηση της έκθεσης 
στις ουσίες παρά μόνον εφόσον κάποια 
ουσία αξιολογείται ως τοξική για την 
υγεία ή το περιβάλλον,  

Or. fr

Τροπολογία 43
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
απουσίας συγκεκριμένων διατάξεων περί 
νανοϋλικών, η νομοθεσία σχετικά με τα 
απόβλητα ενδέχεται να μην εφαρμοστεί 
ορθά, για παράδειγμα:
- η κατάλληλη επεξεργασία των 
αποβλήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, 
από την επικινδυνότητα του τύπου των 
αποβλήτων (π.χ. κριτήρια αποδοχής 
διαφορετικών τύπων αποβλήτων σε χώρο 
υγειονομικής ταφής), αλλά δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στην περίπτωση των 
νανοϋλικών εφόσον εκλείπει κάποια 
συμπεφωνημένη μέθοδος εντοπισμού των 
κινδύνων, και, ως εκ τούτου, τα 
νανοϋλικά δεν μπορούν να υποβληθούν σε 
ειδική επεξεργασία, αλλά σε επεξεργασία 
ανάλογα με τη γενική κατηγορία των 
αποβλήτων με τα οποία καταλήγουν (από 
αστικά στερεά απόβλητα έως επικίνδυνα 
απόβλητα),
- οι οριακές τιμές εκπομπής για την 
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αποτέφρωση των αποβλήτων ισχύουν 
μόνο για ορισμένους γνωστούς ρύπους 
και όχι για τα νανοϋλικά, μολονότι κάποια 
νανοϋλικά ενδέχεται να πρέπει να 
ταξινομηθούν ως ρύποι ή να απαιτούν 
ειδικές προϋποθέσεις (π.χ, οι 
νανοσωλήνες άνθρακα, οι οποίοι μπορεί 
να εμφανίζουν ιδιότητες προσιδιάζουσες 
στον αμίαντο, παραμένουν σταθεροί 
ακόμα και στις πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες),

Or. en

Τροπολογία 44
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία 
σχετικά με την ποιότητα του αέρα και 
των υδάτων δεν άπτεται των προκλήσεων 
που αφορούν τα νανοϋλικά διότι τα 
ισχύοντα όρια ή ποιοτικά πρότυπα 
βασίζονται στη μάζα, ενώ τα νανοϋλικά 
απαιτούν τη χρήση διαφορετικού 
συστήματος μετρήσεων για την 
κατάλληλη αξιολόγησή τους (π.χ. αριθμός 
σωματιδίων ή συνολική επιφάνεια),

Or. en

Τροπολογία 45
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία 
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περί της ολοκληρωμένης πρόληψης και 
ελέγχου της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) δεν 
καλύπτει πλήρως τους δυνητικούς 
κινδύνους των νανοϋλικών· για 
παράδειγμα:
- ενδέχεται να μην καλύπτεται επαρκώς η 
παρασκευή ορισμένων νανοϋλικών, με 
αποτέλεσμα τα υλικά αυτά να μην 
κατατάσσονται σε καμία κλασική 
κατηγορία της χημικής ονοματολογίας 
(π.χ., φουλερένιο – δεν είναι οργανική 
ουσία και διαφέρει κατά πολύ από τον 
ολικό ανόργανο άνθρακα),
- ενδέχεται να μην καλύπτεται η 
επεξεργασία μετά την παρασκευή ενός 
νανοϋλικού (π.χ., ο εμπλουτισμός 
προϊόντων με νανοσωλήνες άνθρακα),
- είναι δύσκολο να δημιουργηθούν 
κείμενα αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών για τα διάφορα νανοϋλικά, 
δεδομένου ότι απαιτείται μια κατά 
περίπτωση προσέγγιση των νανοϋλικών,

Or. en

Τροπολογία 46
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διαπιστώνονται θεμελιώδη προβλήματα 
ως προς την αποτελεσματικότητα των 
στρατηγικών διατάξεων της νομοθεσίας 
περί προστασίας των εργαζομένων σε 
συνάρτηση με τα νανοϋλικά· για 
παράδειγμα:
- η υποχρέωση των εργοδοτών να 
διενεργούν αξιολόγηση των κινδύνων για 
τη θεμελίωση μέτρων διαχείρισης των 
κινδύνων, όπως την υποκατάσταση ή τα 
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όρια επαγγελματικής έκθεσης, 
υπονομεύεται από την έλλειψη επαρκών 
και συμπεφωνημένων μεθοδολογιών για 
την αξιολόγηση των κινδύνων από τα 
νανοϋλικά και συναφών διατάξεων,
- τα υφιστάμενα μέσα συχνά 
αποτυγχάνουν να ανιχνεύσουν επαρκώς 
τα νανοϋλικά, δυσχεραίνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τον έλεγχο της έκθεσης,

Or. en

Τροπολογία 47
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ουσιώδεις τροπολογίες, οι οποίες 
βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της 
αναδιατύπωσης της οδηγίας για τα 
καλλυντικά και της αναθεώρησης του 
κανονισμού για τα νέα τρόφιμα 
αντιστοίχως, καταδεικνύουν σαφώς ότι 
είναι αναγκαία η τροποποίηση της 
κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καταλλήλως τα 
νανοϋλικά,

Or. en

Τροπολογία 48
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει 
διάλογος σχετικά με τις ρυθμιστικές 
πτυχές των νανοϋλικών περιορίζεται 
κατά κύριο λόγο στους κύκλους των 
εμπειρογνωμόνων, παρά το γεγονός ότι τα 
νανοϋλικά έχουν τη δυνατότητα να 
επιφέρουν εκτεταμένες κοινωνικές 
αλλαγές, γεγονός που προϋποθέτει ευρεία 
δημόσια διαβούλευση και πλήρη 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων,

Or. en

Τροπολογία 49
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρεία 
εφαρμογή των δικαιωμάτων κατοχύρωσης 
με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα 
των νανοϋλικών θα μπορούσε να 
καταπνίξει την περαιτέρω καινοτομία,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρεία 
εφαρμογή των δικαιωμάτων κατοχύρωσης 
με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα 
των νανοϋλικών, καθώς και το υπέρμετρο 
κόστος της διαδικασίας κατοχύρωσης με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η έλλειψη 
μέσων πρόσβασης στα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (ΠΜΕ) και τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα
μπορούσαν να καταπνίξουν την περαιτέρω 
καινοτομία,

Or. fr
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Τροπολογία 50
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή 
σύγκλιση της νανοτεχνολογίας με τη 
βιοτεχνολογία και την πληροφορική 
εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή 
σύγκλιση της νανοτεχνολογίας με τη 
βιοτεχνολογία, τη βιολογία, τις γνωστικές 
επιστήμες και την πληροφορική εγείρει 
σοβαρά ζητήματα ηθικής, προστασίας, 
ασφάλειας και σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων,

Or. fr

Τροπολογία 51
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή 
σύγκλιση της νανοτεχνολογίας με τη 
βιοτεχνολογία και την πληροφορική 
εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή 
σύγκλιση της νανοτεχνολογίας με τη 
βιοτεχνολογία και την πληροφορική 
εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα, τα οποία 
πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο νέας 
γνώμης από την ευρωπαϊκή ομάδα για τη 
δεοντολογία της επιστήμης και των νέων 
τεχνολογιών,

Or. en

Τροπολογία 52
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για 
μια υπεύθυνη έρευνα στον τομέα των 
νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών 
αποτελεί σημαντικό μέσο για μια ασφαλή, 
ολοκληρωμένη και υπεύθυνη έρευνα στον 
τομέα των νανοϋλικών. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο εν λόγω κώδικας πρέπει να 
υιοθετηθεί και να τηρηθεί από όλους τους 
παραγωγούς που σκοπεύουν να 
παρασκευάσουν ή να διαθέσουν στην 
αγορά εμπορεύματα,

Or. en

Τροπολογία 53
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
πρόληψης, η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και οι στόχοι της 
ανθεκτικότητας πρέπει να αποτελέσουν 
τη βάση ενός στρατηγικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά, και ότι  
αυτές οι αρχές και αυτοί οι στόχοι πρέπει 
να κατευθύνουν την εξέλιξη των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών 
προς επωφελέστερες χρήσεις για την 
κοινωνία,

Or. fr
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Τροπολογία 54
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι πεπεισμένο ότι τα οφέλη των 
νανοϋλικών μπορούν να πραγματωθούν 
μόνο εντός ενός σαφούς ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα εξετάζει συνολικά την 
ίδια τη φύση των πιθανών προβλημάτων 
ασφάλειας που σχετίζονται με τα 
νανοϋλικά·

1. είναι πεπεισμένο ότι τα οφέλη των 
νανοϋλικών μπορούν να πραγματωθούν 
ευχερέστερα εάν ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με τη 
θέσπιση νομοθετικών ή άλλων κανόνων, 
οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στο 
ευρύ φάσμα των προσδοκώμενων 
τεχνολογικών και βιομηχανικών 
εφαρμογών και θα περιλαμβάνουν τόσο 
τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας 
όσο και τις πτυχές της έρευνας και της 
ανάπτυξης, την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και την καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 55
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. είναι πεπεισμένο ότι τα οφέλη των 
νανοϋλικών μπορούν να πραγματωθούν 
μόνο εντός ενός σαφούς ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα εξετάζει συνολικά την 
ίδια τη φύση των πιθανών προβλημάτων 
ασφάλειας που σχετίζονται με τα 
νανοϋλικά·

1. είναι πεπεισμένο ότι τα οφέλη των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών 
μπορούν να πραγματωθούν μόνο εντός 
ενός σαφούς πολιτικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα εξετάζει συνολικά τις 
νανοτεχνολογίες, τα υλικά και τις 
υφιστάμενες και μελλοντικές εφαρμογές 
τους, καθώς και την ίδια τη φύση των 
πιθανών προβλημάτων ασφάλειας που 
σχετίζονται με τα νανοϋλικά·

Or. fr
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Τροπολογία 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί άκρως παραπλανητική τη 
δήλωση της Επιτροπής, απουσία κάθε 
είδους συγκεκριμένων διατάξεων περί 
νανοϋλικών στην κοινοτική νομοθεσία, 
ότι η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει 
καταρχήν τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τα νανοϋλικά, ενώ λόγω της έλλειψης 
ενδεδειγμένων δεδομένων και μεθόδων για 
την αξιολόγηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα νανοϋλικά, ουσιαστικά 
δεν έχει καμία εικόνα των κινδύνων 
αυτών·

3. υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής
ότι οι σημερινές διατάξεις καλύπτουν 
καταρχήν τους κινδύνους των 
νανοϋλικών και συμφωνεί ότι καταρχήν 
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση δεδομένων 
και μεθόδων για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ότι η περαιτέρω 
προσαρμογή αυτών των μεθόδων πρέπει 
να εξεταστεί από την ομάδα εργασίας για 
παραγόμενα νανοϋλικά του ΟΟΣΑ· 

Or. de

Τροπολογία 57
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί άκρως παραπλανητική τη 
δήλωση της Επιτροπής, απουσία κάθε 
είδους συγκεκριμένων διατάξεων περί 
νανοϋλικών στην κοινοτική νομοθεσία, 
ότι η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει 
καταρχήν τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τα νανοϋλικά, ενώ λόγω της έλλειψης 
ενδεδειγμένων δεδομένων και μεθόδων για 
την αξιολόγηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα νανοϋλικά, ουσιαστικά 
δεν έχει καμία εικόνα των κινδύνων 
αυτών·

3. υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής
ότι οι σημερινές διατάξεις καλύπτουν 
καταρχήν τους κινδύνους των 
νανοϋλικών και συμφωνεί ότι καταρχήν 
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση δεδομένων 
και μεθόδων για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ότι η περαιτέρω 
προσαρμογή αυτών των μεθόδων πρέπει 
να εξεταστεί από την ομάδα εργασίας για 
παραγόμενα νανοϋλικά του ΟΟΣΑ· 

Or. de
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Τροπολογία 58
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί άκρως παραπλανητική τη 
δήλωση της Επιτροπής, απουσία κάθε 
είδους συγκεκριμένων διατάξεων περί 
νανοϋλικών στην κοινοτική νομοθεσία,
ότι η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει 
καταρχήν τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τα νανοϋλικά, ενώ λόγω της έλλειψης
ενδεδειγμένων δεδομένων και μεθόδων για 
την αξιολόγηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα νανοϋλικά, ουσιαστικά 
δεν έχει καμία εικόνα των κινδύνων 
αυτών·

3. θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία, 
μολονότι καλύπτει καταρχήν τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τα 
νανοϋλικά, πρέπει να συμπληρωθεί από
μια σειρά ενδεδειγμένων δεδομένων, 
τεχνικών δοκιμής και μεθόδων για την 
αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται 
με τα νανοϋλικά, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 59
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι εφόσον η υφιστάμενη 
νομοθεσία δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα 
νανοϋλικά, και εφόσον εκλείπουν τα 
δεδομένα ή ακόμη και οι μέθοδοι για την 
αξιολόγηση των κινδύνων των 
νανοϋλικών, η καλύτερη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας δεν μπορεί από 
μόνη της να διασφαλίσει το απαραίτητο 
επίπεδο προστασίας·

διαγράφεται

Or. en



AM\771661EL.doc PE421.227v01-00 38/65 AM\

EL

Τροπολογία 60
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι εφόσον η υφιστάμενη 
νομοθεσία δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα 
νανοϋλικά, και εφόσον εκλείπουν τα 
δεδομένα ή ακόμη και οι μέθοδοι για την 
αξιολόγηση των κινδύνων των 
νανοϋλικών, η καλύτερη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας δεν μπορεί από 
μόνη της να διασφαλίσει το απαραίτητο 
επίπεδο προστασίας·

4. φρονεί ότι είναι σημαντικό να 
επεκταθεί στον τομέα των νανοϋλικών το 
πεδίο εφαρμογής κοινοτικών 
νομοθετικών κειμένων σχετικά με τα 
καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής 
χρήσης, όχι μόνον όσον αφορά το υπό 
τροποποίηση δίκαιο, όπως π.χ. η
οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Φεβρουαρίου 2003 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα 
και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 
συστατικά τροφίμων, αλλά και ο
κανονισμός αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 
για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς 
των χημικών προϊόντων (REACH), η
οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά, ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα 
πρόσθετα τροφίμων, η
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαρτίου 2000 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με την επισήμανση, την 
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παρουσίαση και τη διαφήμιση των 
τροφίμων και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων και η
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων·

Or. fr

Τροπολογία 61
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι εφόσον η υφιστάμενη 
νομοθεσία δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα 
νανοϋλικά, και εφόσον εκλείπουν τα 
δεδομένα ή ακόμη και οι μέθοδοι για την 
αξιολόγηση των κινδύνων των 
νανοϋλικών, η καλύτερη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας δεν μπορεί από 
μόνη της να διασφαλίσει το απαραίτητο 
επίπεδο προστασίας·

4. θεωρεί ότι το ισχύον δίκαιο αν και 
καλύπτει επαρκώς τα νανοϋλικά και ότι ο 
ΟΑΣΕ επιβεβαίωσε ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι ελέγχου, 
πρέπει ωστόσο να εξελιχθούν 
περισσότερο τα μέσα εφαρμογής των 
ισχυουσών διατάξεων· 



AM\771661EL.doc PE421.227v01-00 40/65 AM\

EL

Or. de

Τροπολογία 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι εφόσον η υφιστάμενη 
νομοθεσία δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα 
νανοϋλικά, και εφόσον εκλείπουν τα 
δεδομένα ή ακόμη και οι μέθοδοι για την 
αξιολόγηση των κινδύνων των 
νανοϋλικών, η καλύτερη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας δεν μπορεί από 
μόνη της να διασφαλίσει το απαραίτητο 
επίπεδο προστασίας·

4. θεωρεί ότι το ισχύον δίκαιο αν και 
καλύπτει βέβαια επαρκώς τα νανοϋλικά 
και ότι ο ΟΑΣΕ επιβεβαίωσε ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι ελέγχου, 
πρέπει ωστόσο να εξελιχθούν 
περισσότερο τα μέσα εφαρμογής των 
ισχυουσών διατάξεων· 

Or. de

Τροπολογία 63
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η προτεινόμενη εστίαση της 
εφαρμογής δεν προβλέπει την «ασφαλή
και ολοκληρωμένη προσέγγιση» στις 
νανοτεχνολογίες που προωθούσε η 
Επιτροπή, δεδομένου ότι πολυάριθμα 
νανοϋλικά ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, 
κυρίως δε σε ευαίσθητες εφαρμογές όπως 
είναι τα προϊόντα ατομικής φροντίδας ή 
προϊόντα καθαρισμού, χωρίς να έχει 
υπάρξει επαρκής αξιολόγηση της 
ασφάλειας και χωρίς επαρκή ενημέρωση 
των καταναλωτών για τις χρήσεις αυτές·

5. θεωρεί ότι αναλαμβάνονται οι 
απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμοστεί 
μια «ασφαλής και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση» στις νανοτεχνολογίες που 
προωθούσε η Επιτροπή·
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Or. de

Τροπολογία 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η προτεινόμενη εστίαση της 
εφαρμογής δεν προβλέπει την «ασφαλή
και ολοκληρωμένη προσέγγιση» στις 
νανοτεχνολογίες που προωθούσε η 
Επιτροπή, δεδομένου ότι πολυάριθμα 
νανοϋλικά ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, 
κυρίως δε σε ευαίσθητες εφαρμογές όπως 
είναι τα προϊόντα ατομικής φροντίδας ή 
προϊόντα καθαρισμού, χωρίς να έχει 
υπάρξει επαρκής αξιολόγηση της 
ασφάλειας και χωρίς επαρκή ενημέρωση 
των καταναλωτών για τις χρήσεις αυτές·

5. θεωρεί ότι αναλαμβάνονται οι 
απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμοστεί 
μια «ασφαλής και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση» στις νανοτεχνολογίες που 
προωθούσε η Επιτροπή·

Or. de

Τροπολογία 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η προτεινόμενη εστίαση της 
εφαρμογής δεν προβλέπει την «ασφαλή
και ολοκληρωμένη προσέγγιση» στις
νανοτεχνολογίες που προωθούσε η 
Επιτροπή, δεδομένου ότι πολυάριθμα
νανοϋλικά ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, 
κυρίως δε σε ευαίσθητες εφαρμογές όπως 
είναι τα προϊόντα ατομικής φροντίδας ή 
προϊόντα καθαρισμού, χωρίς να έχει 
υπάρξει επαρκής αξιολόγηση της 
ασφάλειας και χωρίς επαρκή ενημέρωση 

5. θεωρεί ότι η έννοια της «ασφαλούς,
υπεύθυνης και ολοκληρωμένης
προσέγγισης» των νανοτεχνολογιών που 
προωθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση
διακυβεύεται από την ελλιπή ενημέρωση 
σχετικά με τα νανοϋλικά που ήδη 
κυκλοφορούν στην αγορά, κυρίως δε σε 
ευαίσθητες εφαρμογές όπως είναι τα 
προϊόντα ατομικής φροντίδας. Ζητεί από 
την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι τον 
Ιούνιο του 2011, έκθεση σχετικά με την 
κυκλοφορία και την ασφάλεια των 
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των καταναλωτών για τις χρήσεις αυτές· νανοϋλικών στην ευρωπαϊκή αγορά και 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο, τη 
σύσταση ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου, 
στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου, για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας στον τομέα της ασφαλούς 
ανάπτυξης και χρήσης των νανοϋλικών·

Or. en

Τροπολογία 66
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί να μην επιτρέπεται στην αγορά 
η διάθεση προϊόντων τα οποία περιέχουν
νανοτεχνολογίες ή νανοϋλικά που 
ενδέχεται να εκθέσουν σε κίνδυνο τους 
εργαζόμενους ή τους καταναλωτές ή να 
διαδωθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον· 
εκτιμά ότι αυτό το μέτρο είναι 
απαραίτητο εφόσον δεν έχουν αναπτυχθεί 
ακόμη ειδικές μέθοδοι αξιολόγησης που 
να καθιστούν δυνατή τη συλλογή 
επιστημονικών δεδομένων, ικανών να 
καταδείξουν την ασφαλή για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
χρήση των νανοτεχνολογιών και των 
νανοϋλικών·

Or. fr

Τροπολογία 67
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί τα προϊόντα που περιέχουν 
νανοτεχνολογίες ή νανοϋλικά και έχουν 
ήδη διατεθεί στην αγορά να 
επανεξεταστούν βάσει της αρχής της 
«απαγόρευσης μη καταχωρημένων 
ουσιών» του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 (REACH) και να 
αποσυρθούν από την αγορά, εφόσον 
αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα ή ότι τα διαθέσιμα δεδομένα 
δεν επαρκούν για να προσδιοριστεί αν τα
εν λόγω προϊόντα είναι ασφαλή για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 68
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. ζητεί να ληφθούν μέτρα επεξεργασίας
και διαχωρισμού των αποβλήτων που 
προέρχονται από προϊόντα που περιέχουν 
νανοτεχνολογίες και νανοϋλικά, καθώς 
και μέτρα επεξεργασίας των αέριων και 
υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανίες 
των νανοτεχνολογιών και των 
νανοϋλικών, προκειμένου να αποτραπεί η 
ανεξέλεγκτη διασπορά των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών στο 
περιβάλλον·

Or. fr



AM\771661EL.doc PE421.227v01-00 44/65 AM\

EL

Τροπολογία 69
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
ριζικά την προσέγγισή της όσον αφορά το 
ρυθμιστικό πλαίσιο των νανοϋλικών και 
να επανεξετάσει επειγόντως τη συναφή 
νομοθεσία στο σύνολό της, προκειμένου 
να καθιερωθεί ένα ευέλικτο σύστημα 
διαχείρισης έγκαιρων προειδοποιήσεων 
και κατηγοριών κινδύνων προτού 
αναπτυχθεί η εν λόγω τεχνολογία κατά 
τρόπο ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η 
εξέλιξή της χωρίς μεγάλες διαταραχές·

Or. en

Τροπολογία 70
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις του συνόλου της συναφούς 
νομοθεσίας έως το τέλος του 2009 με 
σκοπό την πλήρη εφαρμογή της αρχής 
«no data, no market» (απαγόρευση μη 
καταχωρισμένων ουσιών) για όλες τις 
εφαρμογές των νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα ή σε προϊόντα 
που συνεπάγονται απορρίψεις στο
περιβάλλον·

6. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει
το σύνολο της συναφούς νομοθεσίας έως 
το τέλος του 2012 με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι οι νομοθετικές διατάξεις 
και τα μέσα εφαρμογής αποτυπώνουν τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των νανοϋλικών, 
στα οποία ενδέχεται να εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και/ή το 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 71
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις του συνόλου της συναφούς 
νομοθεσίας έως το τέλος του 2009 με 
σκοπό την πλήρη εφαρμογή της αρχής «no
data, no market» (απαγόρευση μη 
καταχωρισμένων ουσιών) για όλες τις 
εφαρμογές των νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα ή σε προϊόντα 
που συνεπάγονται απορρίψεις στο 
περιβάλλον·

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις του συνόλου της συναφούς 
νομοθεσίας έως το τέλος του 2009 με 
σκοπό την πλήρη εφαρμογή της αρχής «no 
data, no market» (απαγόρευση μη 
καταχωρισμένων ουσιών) για τις 
εφαρμογές των νανοϋλικών που έχουν 
πιθανές ή αποδεδειγμένες επιπτώσεις 
στην υγεία και το περιβάλλον και 
εμπεριέχονται στη σύσταση των
καταναλωτικών προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις του συνόλου της συναφούς 
νομοθεσίας έως το τέλος του 2009 με 
σκοπό την πλήρη εφαρμογή της αρχής «no
data, no market» (απαγόρευση μη 
καταχωρισμένων ουσιών) για όλες τις 
εφαρμογές των νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα ή σε προϊόντα που 
συνεπάγονται απορρίψεις στο περιβάλλον·

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις του συνόλου της συναφούς 
νομοθεσίας έως το τέλος του 2009 με 
σκοπό την πλήρη εφαρμογή της αρχής «no 
data, no market» (απαγόρευση μη
καταχωρισμένων ουσιών), ζητώντας την 
αξιολόγηση μέσω δοκιμών και την 
έγκριση των υλικών σε στάδιο χρήσης
πλησίον της αγοράς, για όλες τις
εφαρμογές των νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα ή σε προϊόντα που 
συνεπάγονται απορρίψεις στο περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 73
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, 
έως τις 30 Ιουνίου 2010, ένα σαφές και 
συνεκτικό πολιτικό πλαίσιο σχετικά με τις 
θεμελιώδεις πτυχές του ορισμού των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, 
εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στους 
ακόλουθους στόχους:

- επαναπροσδιορισμός του μεγέθους 
μεταξύ 0,3 nm και 300 nm,

- συμπερίληψη των ουσιών στη συναφή 
νομοθεσία που παρουσιάζουν ιδιότητες 
προσιδιάζουσες στα νανοϋλικά, ακόμη 
και εάν το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο 
από εκείνο που ορίζεται στη σχετική 
νομοθεσία,

- κάλυψη από τη συναφή νομοθεσία όλων 
των νανοτεχνολογιών και όλων των 
νανοϋλικών, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους,
όπως π.χ. τα σωρευτικά, τα μη 
αποικοδομήσιμα, κλπ., καθώς και των 
συσσωματωμάτων, των συμπλεγμάτων, 
των ανασυνδυασμένων και 
αυτοαναπαραγομένων υλικών·

Or. fr

Τροπολογία 74
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την καθιέρωση ενός 
ολοκληρωμένου και επιστημονικά 
τεκμηριωμένου ορισμού για τα νανοϋλικά
στην κοινοτική νομοθεσία, ο οποίος θα 
συνιστά προϋπόθεση για τροπολογίες 
σχετικά με τα νανοϋλικά στη συναφή 
οριζόντια και τομεακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο με τα είδη και τις χρήσεις των 
νανοϋλικών πριν και μετά από τη διάθεσή 
τους στην αγορά της ΕΕ, και να τον 
καταστήσει διαθέσιμο για το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 76
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί την κατάρτιση καταλόγου με τα 
διαφορετικά είδη των νανοτεχνολογιών 
και των νανοϋλικών, τις χρήσεις τους και 
τις σχετικές έρευνες στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα, καθώς και τη δυνατότητα 
πρόσβασης του κοινού στον εν λόγω 
κατάλογο·
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Or. fr

Τροπολογία 77
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί συγκεκριμένα να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός REACH προκειμένου να 
διασφαλιστούν, εντός περιόδου δεκαοχτώ 
μηνών από την έναρξη ισχύος τους, οι 
ακόλουθες διατάξεις:
- απλοποιημένη καταχώρηση των 
παρασκευαζομένων ή εισαγομένων 
νανοϋλικών (με όρια που βασίζονται, π.χ.
στην επιφανειακή τάση και όχι στην 
ποσότητα), με την ένδειξη βασικών 
δεδομένων όσον αφορά τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες, καθώς και τις 
τοξικολογικές και οικοτοξολογικές 
επιπτώσεις,
- έκθεση σχετικά με τη χημική ασφάλεια, 
περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της 
έκθεσης για όλα τα καταχωρημένα 
νανοϋλικά, ανεξαρτήτως εντοπισμού των 
κινδύνων,
- απαιτήσεις κοινοποίησης για όλα τα 
νανοϋλικά που διατίθενται στην αγορά σε
καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα, ανεξαρτήτως των ορίων 
ποσότητας και συγκέντρωσης·

Or. en

Τροπολογία 78
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. ζητεί την εφαρμογή της «υποχρέωσης 
προνοίας» από τους παρασκευαστές που 
επιθυμούν να διαθέσουν νανοϋλικά στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 79
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. ζητεί συγκεκριμένα να τροποποιηθεί η 
νομοθεσία περί των αποβλήτων ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των 
νανοϋλικών, συγκεκριμένα:
- μια ειδική καταχώρηση για τα 
νανοϋλικά στον κατάλογο αποβλήτων που 
θεσπίστηκε από την 
απόφαση 2000/532/ΕΚ,
- μια αναθεώρηση των κριτηρίων 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονομικής ταφής της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ,
- μια αναθεώρηση των συναφών οριακών 
τιμών εκπομπής για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων με στόχο την προσθήκη στις 
μετρήσεις βάσει μάζας μετρικών 
παραμέτρων σύμφωνα με τον αριθμό των 
σωματιδίων και/ή την επιφάνεια·

Or. en
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Τροπολογία 80
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. ζητεί συγκεκριμένα την αναθεώρηση 
των οριακών τιμών εκπομπής και των 
περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων 
στην νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα 
του αέρα και των υδάτων, προκειμένου 
να προστεθούν στις μετρήσεις βάσει 
μάζας οι μετρικές παράμετροι σύμφωνα 
με τον αριθμό των σωματιδίων και/ή την 
επιφάνεια, για την κατάλληλη διαχείριση 
των νανοϋλικών·

Or. en

Τροπολογία 81
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7στ. ζητεί συγκεκριμένα να τροποποιηθεί 
η οδηγία για την ΟΠΕΡ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί, για όλα τα συναφή 
νανοϋλικά, ότι:
- καλύπτεται η παρασκευή και η 
επεξεργασία των νανοϋλικών,
- δημιουργούνται νέα ή προσαρμόζονται 
αναλόγως τα κείμενα αναφοράς 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών·

Or. en
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Τροπολογία 82
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ζ. ζητεί συγκεκριμένα να τροποποιηθεί η 
νομοθεσία περί προστασίας των 
εργαζομένων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα νανοϋλικά 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε 
κλειστά συστήματα, δεδομένου ότι δεν 
είναι εφικτό να ανιχνευθεί και να ελεγχθεί 
η έκθεση κατά τρόπο αξιόπιστο·

Or. en

Τροπολογία 83
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων 
που περιέχουν νανοϋλικά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων 

διαγράφεται
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που περιέχουν νανοϋλικά·

Or. de

Τροπολογία 85
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων 
που περιέχουν νανοϋλικά·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
υποχρεωτική σήμανση σε κοινοτικό 
επίπεδο των προϊόντων που 
παρασκευάζονται με τη χρήση 
νανοτεχνολογιών και/ή περιέχουν 
νανοϋλικά, ανεξαρτήτως εάν 
προορίζονται για ενδιάμεση ή τελική 
χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχονται στους εργαζομένους και 
στους καταναλωτές σαφείς, αξιόπιστες 
και διαφανείς πληροφορίες· επισημαίνει 
την ανάγκη να εγκριθούν διατάξεις 
σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων που χρησιμοποιούν 
νανοτεχνολογίες και/ή νανοϋλικά στο 
πλαίσιο της εργασίας τους·

Or. fr

Τροπολογία 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων 
που περιέχουν νανοϋλικά·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
ενημέρωση των καταναλωτών. Όλα τα 
συστατικά που υπάρχουν με τη μορφή 
νανοϋλικών πρέπει να αναφέρονται στον 
κατάλογο των συστατικών με την 



AM\771661EL.doc PE421.227v01-00 53/65 AM\

EL

προσθήκη του προθέματος «νανο» στην 
ονομασία του συστατικού· 

Or. en

Τροπολογία 87
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

; 8α. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα υπάρχει παραπλανητική
διαφήμιση όσον αφορά τα νανοϋλικά·

Or. en

Τροπολογία 88
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. συστήνει τη δημιουργία δικτυακής 
πύλης ανάδρασης (feedback portal), μέσω 
της οποίας ερευνητές των νανοϋλικών 
από τον βιομηχανικό τομέα και το 
πανεπιστημιακό περιβάλλον, καθώς και 
πολίτες χρήστες, θα μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες, να κοινοποιούν 
και να μοιράζονται ευρήματα, αλλά και 
να ενημερώνονται σχετικά με τις 
τελευταίες εξελίξεις, ενώ η δικτυακή αυτή 
πύλη θα υποβάλλεται σε τακτική 
ανασκόπηση· 

Or. en
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Τροπολογία 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την άμεση ανάπτυξη επαρκών 
πρωτοκόλλων δοκιμών για την αξιολόγηση 
του κινδύνου των νανοϋλικών και της 
έκθεσης σε αυτά κατά τη διάρκεια του 
συνολικού κύκλου ζωής αυτών, μέσω μιας 
διεπιστημονικής προσέγγισης·

9. ζητεί την άμεση ανάπτυξη επαρκών 
πρωτοκόλλων δοκιμών και μετρολογικών 
προτύπων για την αξιολόγηση του 
κινδύνου των νανοϋλικών και της έκθεσης 
σε αυτά κατά τη διάρκεια του συνολικού 
κύκλου ζωής αυτών, μέσω μιας 
διεπιστημονικής προσέγγισης· και 
απευθύνει έκκληση για τη σύσταση ενός 
ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου, στο πλαίσιο 
του έβδομου προγράμματος πλαισίου για 
τη χρηματοδότηση ερευνών στο 
συγκεκριμένο πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 90
Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί, κατά την παρασκευή ουσιών 
που καλύπτονται ήδη από την κοινοτική 
νομοθεσία και εφόσον υπάρχουν 
σημαντικές τροποποιήσεις στις μεθόδους 
παραγωγής, στις πρώτες ύλες ή στο
μέγεθος των σωματιδίων μέσω της
νανοτεχνολογίας, οι εν λόγω ουσίες να 
θεωρούνται διαφορετικές ουσίες και να 
απαιτείται νέα καταχώρηση στην 
κοινοτική νομοθεσία ή τροποποίηση των 
προδιαγραφών ή του τρόπου χρήσης των 
συγκεκριμένων ουσιών πριν από τη 
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διάθεσή τους στην αγορά·

Or. sv

Τροπολογία 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και 
την έρευνα των πτυχών των νανοϋλικών 
που αφορούν το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 92
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης των ερευνών σχετικά με 
τα νανοϋλικά στο πεδίο του 
περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των υλικών αυτών· πιο 
συγκεκριμένα, καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τα κριτήρια αξιολόγησης 
στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ έτσι ώστε το εν 
λόγω πρόγραμμα πλαίσιο να 
συγκεντρώσει και να χρηματοδοτήσει 
έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη 
βελτίωση της επιστημονικής 
μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των 
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νανοϋλικών·

Or. en

Τροπολογία 93
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τον 
συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την έρευνα και την 
ανάπτυξη, την αξιολόγηση των κινδύνων, 
την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών 
και ρυθμιστικών διατάξεων για τα 
νανοϋλικά, είτε με τη χρήση των 
υφιστάμενων μηχανισμών (π.χ. υποομάδα 
αρμόδιων αρχών του REACH για τα 
νανοϋλικά) είτε με τη δημιουργία νέων, 
αν κρίνεται απαραίτητο· 

Or. en

Τροπολογία 94
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά με
το κόστος και τα οφέλη από την 
ενδεχόμενη σύσταση ενός ευρωπαϊκού 
ινστιτούτου για τα νανοϋλικά·

Or. en
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Τροπολογία 95
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει έναν δημόσιο διάλογο σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τις 
ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών·

Or. en

Τροπολογία 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δρομολογήσουν έναν δημόσιο 
διάλογο σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις 
νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά και να 
διαβουλευτούν την κοινή γνώμη σχετικά 
με τις εξελίξεις που θεωρούνται 
αποδεκτές ή αναγκαίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 97
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν έναν δημόσιο διάλογο 
σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τις 
νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ποιες 
εξελίξεις  στον τομέα των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών
είναι επιθυμητές, και υπό ποιες 
προϋποθέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 98
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
πλήρη δημόσια συμμετοχή σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση 
με τα νανοϋλικά· 

Or. en

Τροπολογία 99
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί τον περιορισμό των δυνητικών 
δικαιωμάτων κατοχύρωσης με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές ή μεθόδους παραγωγής των 
νανοϋλικών και να μην επεκταθούν στα 
ίδια τα νανοϋλικά, ώστε να αποφευχθεί η 

10. ζητεί τη χορήγηση των δυνητικών 
δικαιωμάτων κατοχύρωσης με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το ισχύον 
δίκαιο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για 
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κατάπνιξη της καινοτομίας και η 
δημιουργία μιας «διαχωριστικής 
γραμμής» Βορρά-Νότου λόγω στον τομέα 
των νανοϋλικών·

τους κατόχους των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και να μην αποθαρρύνονται
οι καινοτομίες από τον αυστηρό έλεγχο 
των κριτηρίων για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας·

Or. de

Τροπολογία 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί τον περιορισμό των δυνητικών 
δικαιωμάτων κατοχύρωσης με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές ή μεθόδους παραγωγής των 
νανοϋλικών και να μην επεκταθούν στα 
ίδια τα νανοϋλικά, ώστε να αποφευχθεί η 
κατάπνιξη της καινοτομίας και η 
δημιουργία μιας «διαχωριστικής 
γραμμής» Βορρά-Νότου λόγω στον τομέα 
των νανοϋλικών·

10. ζητεί τη χορήγηση των δυνητικών 
δικαιωμάτων κατοχύρωσης με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το ισχύον 
δίκαιο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για 
τους κατόχους των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και να μην αποθαρρύνονται
οι καινοτομίες από τον αυστηρό έλεγχο 
των κριτηρίων για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας·

Or. de

Τροπολογία 101
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί τον περιορισμό των δυνητικών
δικαιωμάτων κατοχύρωσης με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε
συγκεκριμένες εφαρμογές ή μεθόδους 
παραγωγής των νανοϋλικών και να μην
επεκταθούν στα ίδια τα νανοϋλικά, ώστε 

10. αναγνωρίζει ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αρθούν τα εμπόδια 
πρόσβασης στα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, ιδίως για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ 
και ζητεί ταυτοχρόνως τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων κατοχύρωσης με 
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να αποφευχθεί η κατάπνιξη της 
καινοτομίας και η δημιουργία μιας 
«διαχωριστικής γραμμής» Βορρά-Νότου 
λόγω στον τομέα των νανοϋλικών·

διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές ή μεθόδους 
παραγωγής των νανοϋλικών και να 
επεκταθούν κατ’ εξαίρεση μόνο στα ίδια 
τα νανοϋλικά, ώστε να αποφευχθεί η 
κατάπνιξη της καινοτομίας και η 
δημιουργία μιας «διαχωριστικής γραμμής» 
Βορρά-Νότου λόγω στον τομέα των 
νανοϋλικών·

Or. fr

Τροπολογία 102
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι εν ευθέτω χρόνω θα πρέπει 
να διαμορφωθούν κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού 
των ηθικών αξιών κατά την ενδεχόμενη 
μελλοντική χρήση της νανοτεχνολογίας 
που θα συγκλίνει με βιοϊατρικές 
εφαρμογές·

11. θεωρεί ότι εν ευθέτω χρόνω, και ιδίως 
για την νανοϊατρική, θα πρέπει να 
διαμορφωθούν κατευθυντήριες γραμμές 
στον τομέα της δεοντολογίας όπως ο
σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, η
ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση, τα 
όρια των μη θεραπευτικών βελτιωτικών 
επεμβάσεων στον άνθρωπο, 
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα αυτόν τον 
πολλά υποσχόμενο διατομεακό χώρο με 
την εφαρμογή ριζοσπαστικών 
τεχνολογιών, όπως η μοριακή απεικόνιση 
και η διαγνωστική, που μπορεί να 
αποφέρουν εντυπωσιακά οφέλη στην 
έγκαιρη διάγνωση και στην έξυπνη και 
αποτελεσματική θεραπεία πολλών νόσων·

Or. fr

Τροπολογία 103
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι εν ευθέτω χρόνω θα πρέπει 
να διαμορφωθούν κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού 
των ηθικών αξιών κατά την ενδεχόμενη 
μελλοντική χρήση της νανοτεχνολογίας 
που θα συγκλίνει με βιοϊατρικές 
εφαρμογές·

11. θεωρεί ότι εν ευθέτω χρόνω θα πρέπει 
να διαμορφωθούν κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού 
των ηθικών αξιών κατά την ενδεχόμενη 
μελλοντική χρήση της νανοτεχνολογίας 
που θα συγκλίνει με βιοϊατρικές εφαρμογές 
και καλεί την ευρωπαϊκή ομάδα για τη 
δεοντολογία της επιστήμης και των νέων 
τεχνολογιών να διατυπώσει τη γνώμη της
επί του συγκεκριμένου θέματος, 
αναπτύσσοντας περαιτέρω τη γνώμη της 
αριθ. 21 της 17ης Ιανουαρίου 2007 
σχετικά με τις «δεοντολογικές πτυχές της 
νανοϊατρικής» και αξιοποιώντας 
κατάλληλα τη συναφή γνώμη που 
εξέδωσαν εθνικοί οργανισμοί 
δεοντολογίας στην ΕΕ, καθώς και το έργο 
που έχουν αναλάβει σχετικά με το 
συγκεκριμένο ζήτημα διεθνείς οργανισμοί 
όπως η UNESCO·

Or. en

Τροπολογία 104
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επιμένει στην ανάγκη της ταχείας 
εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης και 
ζητεί συνεπώς τη χάραξη μιας κοινοτικής 
πολιτικής για την έρευνα στον τομέα των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών·

Or. fr
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Τροπολογία 105
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. ζητεί, συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος 
των χρηματοδοτήσεων που προορίζονται 
για τις νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά, 
στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, να διατεθεί σε 
προγράμματα ανάπτυξης μεθόδων 
ειδικής αξιολόγησης των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις 
στο επίπεδο των γνώσεων όσον αφορά τις 
νανοτεχνολογίες και τα νανοϋλικά, την 
ασφάλειά τους και τις επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
συμπεριλαμβανομένου του χώρου 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 106
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να υποβάλουν, το 
συντομότερο δυνατόν, πρόταση για τη 
δημιουργία μιας μόνιμης ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας, ανεξάρτητης και με 
δικαίωμα λήψης αποφάσεων, η οποία θα 
αναλάβει την εποπτεία των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, 
ένα πρόγραμμα θεμελιώδους και 
εφαρμοσμένης έρευνας στις μεθόδους της 
εν λόγω εποπτείας (κυρίως της 
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μετρολογίας, της ανίχνευσης, της 
τοξικότητας και της επιδημιολογίας)·

Or. fr

Τροπολογία 107
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η ρυθμιστική δράση επί 
των νανοϋλικών θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τα νανοϋλικά που 
δημιουργούνται ως ανεπιθύμητα 
παραπροϊόντα των διαδικασιών καύσης, 
δεδομένου του πολύ υψηλού ετήσιου 
αριθμού θανάτων λόγω της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 108
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η ρυθμιστική δράση επί 
των νανοϋλικών θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τα νανοϋλικά που 
δημιουργούνται ως ανεπιθύμητα 
παραπροϊόντα των διαδικασιών καύσης, 
δεδομένου του πολύ υψηλού ετήσιου 
αριθμού θανάτων λόγω της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η ρυθμιστική δράση επί 
των νανοϋλικών θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τα νανοϋλικά που 
δημιουργούνται ως ανεπιθύμητα 
παραπροϊόντα των διαδικασιών καύσης, 
δεδομένου του πολύ υψηλού ετήσιου 
αριθμού θανάτων λόγω της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 110
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η ρυθμιστική δράση επί των 
νανοϋλικών θα πρέπει επίσης να καλύπτει 
τα νανοϋλικά που δημιουργούνται ως 
ανεπιθύμητα παραπροϊόντα των 
διαδικασιών καύσης, δεδομένου του πολύ 
υψηλού ετήσιου αριθμού θανάτων λόγω 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

12. θεωρεί ότι η ρυθμιστική δράση επί των 
νανοϋλικών θα πρέπει επίσης να καλύπτει 
τα νανοϋλικά που δημιουργούνται ως 
ανεπιθύμητα παραπροϊόντα των 
διαδικασιών καύσης, δεδομένου του 
γεγονότος ότι η νομοθεσία σχετικά με την 
ποιότητα του αέρα δεν λαμβάνει υπόψη 
την εκπομπή των μικρότατων 
σωματιδίων (μεγέθους μικρότερου των 
2,5 µm) στον ατμοσφαιρικό αέρα και 
δεδομένου του πολύ υψηλού ετήσιου 
αριθμού θανάτων λόγω της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης·

Or. fr
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