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Muudatusettepanek 1
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Teine a volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni teatist 
„Nanoteadused ja nanotehnoloogiad: 
Euroopa tegevuskava 2005–2009. 
Esimene rakendusaruanne 2005–2007.“ 
(„Tegevuskava“)1;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Neljas a volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee 19. 
jaanuari 2009. aasta arvamust2;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Viies a volitus (uus)

                                               
1 Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: 
„Euroopa tegevuskava 2005–2009. Esimene rakendusaruanne 2005–2007.“ KOM(2007)0505.

2 19. jaanuari 2009. aasta arvamus nanotehnoloogiliste toodete riskianalüüsi kohta,
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni soovitust 
vastutustundliku uurimistöö alase 
käitumiskoodeksi kohta seoses 
nanoteaduse ja -tehnoloogia 
uuringutega1;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Viies b volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 
Euroopa Komisjonile esitatud arvamust 
nanomeditsiini eetiliste aspektide kohta2;  

Or. en

Muudatusettepanek 5
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Kaheksas a volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist ning millega 

                                               
1 Komisjoni soovitus vastutustundliku uurimistöö alase käitumiskoodeksi kohta seoses nanoteaduse ja -
tehnoloogia uuringutega K(2008) 424 lõplik.
2 EGE töörühma 17. jaanuari 2007. aasta arvamus nr 21. 
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muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need 
kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1907/20061;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et nanomaterjalid 
annavad tohutu panuse paljudes 
valdkondades saavutatavatesse 
edusammudesse; arvestades, et need 
edusammud tulevad lõppkokkuvõttes 
kodanikele kasuks ning võivad oluliselt 
edendada Euroopa Liidu majanduse 
konkurentsivõimet; arvestades, et need 
edusammud võimaldavad ka paremaid 
poliitilisi otsuseid rahvatervise, tööhõive, 
tööohutuse ja -tervise, infoühiskonna, 
energia, transpordi, ohutuse ja kosmose 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

                                                                                                                                                  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete 
ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et hoolimata Euroopa 
nanotehnoloogia eristrateegia 
kasutuselevõtust ning sellele järgnenud 
umbes 3 500 000 000 euro eraldamisest 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmendale raamprogrammile 
nanoteaduste uuringuteks, jääb Euroopa 
Liit maha oma praegustest 
põhikonkurentidest – USAst, Jaapanist ja 
Lõuna-Koreast, kelle arvele langeb 
maailmas üle poole sellealastest 
investeeringutest ja üle 2/3 registreeritud 
patentidest; arvestades, et seepärast tuleb 
võtta seda majanduslikku olukorda 
arvesse mis tahes ühenduse tasandi 
õigusliku raamistiku kehtestamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et nanomaterjalid on 
tõenäoliselt järgmine suur samm ning et 
kogu mateeriaga manipuleerimine on 
olnud sajandeid inimese suurim unistus;

C. arvestades, et nanomaterjalid võivad 
toetada Lissaboni strateegiat ning aidata 
muuta ELi 2010. aastaks „maailma kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majandusjõuks, mida iseloomustab 
jätkusuutlik majanduskasv, paremate ja 
suurema arvu töökohtade loomine ning 
suurem sotsiaalne ühtekuuluvus ja 
keskkonnasäästlikkus“;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et nanomaterjalid on 
tõenäoliselt järgmine suur samm ning et 
kogu mateeriaga manipuleerimine on olnud 
sajandeid inimese suurim unistus;

C. arvestades, et nanomaterjalid aitavad 
leida lahendusi ülemaailmsetele 
probleemidele ning aitavad ELil 
saavutada eesmärki saada „maailma 
kõige konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majandusjõuks“ (Lissaboni strateegia);

Or. de

Muudatusettepanek 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et nanomaterjalid on 
tõenäoliselt järgmine suur samm ning et 
kogu mateeriaga manipuleerimine on olnud 
sajandeid inimese suurim unistus;

C. arvestades, et nanomaterjalid aitavad 
leida lahendusi ülemaailmsetele 
probleemidele ning aitavad ELil 
saavutada eesmärki saada „maailma 
kõige konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majandusjõuks“ (Lissaboni strateegia);

Or. de

Muudatusettepanek 11
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et nanomaterjalid on 
tõenäoliselt järgmine suur samm ning et 
kogu mateeriaga manipuleerimine on 
olnud sajandeid inimese suurim unistus;

C. arvestades, et nanomaterjalid on 
tõenäoliselt järgmine suur samm; 

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et praegust arutelu 
nanomaterjalide üle iseloomustavad 
mitmed vastuolud, isegi paradoksid, 
erimeelsused ja seega poliitilised 
võitlused, alates kõige elementaarsemalt 
tasandilt, nagu mõisted, näiteks: 

 nanomaterjale peetakse tavaliselt 
materjalideks, mille suurus on 
ligikaudselt 100 nm või vähem, mida 
tõlgendatakse tihti valesti vahemikuna 
1 kuni 100 nm, isegi kui mõiste 
ligikaudselt on seotud mõõtmete, mitte 
täpse suurusega;

– kui paljud usuvad, et nanomaterjalide 
mõistes peaksid erinevad suuruse 
mõjuga seotud omadused olema 
sõltumatud kriteeriumid, siis teised 
soovitavad seda kasutada 
kumulatiivselt ja mõistet piirata;

  kui osa inimesi soovitab mõistet 
veelgi piirata, jättes sellesse üksnes 
lahustumatud ja püsivad 

D. arvestades, et praegust arutelu 
nanomaterjalide üle Euroopa Liidus, nagu 
iga teist vastuolulist arutelu täiesti uute,
igapäevaelus juba kasutatavate 
tehnoloogiate üle, mille puhul ei ole teada 
võimalikud ilmnevad omadused, 
iseloomustab teadusringkondade 
jagunemine nanotehnoloogia uuringute 
pooldajateks ja vastasteks, millel on 
otsene mõju poliitilisele doktriinile; 
arvestades samuti, et oleks tõhusam 
lülitada need uued tehnoloogiad 
kindlasse, mitmetahulisse ja arenevasse 
õigustikku, mis toetuks 
ettevaatusstrateegiale, millega välditaks 
kahte ohtu: moratooriumide 
süstemaatilist kasutamist toodet 
puudutava täieliku teave puudumisel ning 
kõikide nanoosakesi sisaldavate toodete 
samaväärset kohtlemist, ilma et võetaks 
arvesse nende tegelikku kahjulikkust või 
lõppkasutust;
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nanomaterjalid, välistades seega 
potentsiaalseid ohte juba mõiste 
tasandil, siis teised ei ole sellise 
eelneva piiranguga nõus;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et praegust arutelu 
nanomaterjalide üle iseloomustavad 
mitmed vastuolud, isegi paradoksid, 
erimeelsused ja seega poliitilised 
võitlused, alates kõige elementaarsemalt 
tasandilt, nagu mõisted, näiteks:

D. arvestades, et praegust arutelu 
nanomaterjalide üle iseloomustab teabe ja 
teadmiste puudumine; arvestades, et 
praegu puudub ühtlustatud mõistete 
täielikult väljatöötatud kogum, ehkki  
paljud rahvusvahelised standardid on 
olemas või väljatöötamise etapis, nende 
alusel määratletakse nanoskaalat kui 
„suurus vahemikus umbes 1 nm kuni 100 
nm“ ning tehakse tihti vahet järgmisel:

– nanomaterjale peetakse tavaliselt 
materjalideks, mille suurus on 
ligikaudselt 100 nm või vähem, mida 
tõlgendatakse tihti valesti vahemikuna 1 
kuni 100 nm, isegi kui mõiste ligikaudselt 
on seotud mõõtmete, mitte täpse 
suurusega;

– nanoobjektid, mida määratletakse kui 
„materjalid, millel on üks, kaks või kolm 
nanomeetrilist välismõõdet“, nt 
materjalid, mille moodustavad väga 
väikeste mõõtudega eraldi objektid;

– kui paljud usuvad, et nanomaterjalide 
mõistes peaksid erinevad suuruse mõjuga 
seotud omadused olema sõltumatud 
kriteeriumid, siis teised soovitavad seda 
kasutada kumulatiivselt ja mõistet piirata;

– nanostruktuursed materjalid, mida 
määratletakse kui materjale, millel on 
„sisemine või pindmine nanomeetriline 
struktuur“ nt millel on väikesemõõdulised 
süvendid;

– kui osa inimesi soovitab mõistet veelgi 
piirata, jättes sellesse üksnes 
lahustumatud ja püsivad nanomaterjalid, 
välistades seega potentsiaalseid ohte juba 
mõiste tasandil, siis teised ei ole sellise 
eelneva piiranguga nõus;

arvestades, et komisjon edendab 
nanomaterjalide ühtlustatud määratlust 
ÜRO ja teiste pädevate organite tasandil 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule muudetud ELi asjaomase 
õigusliku raamistiku;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjenduse D esimene taane

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 nanomaterjale peetakse tavaliselt 
materjalideks, mille suurus on 
ligikaudselt 100 nm või vähem, mida 
tõlgendatakse tihti valesti vahemikuna 
1 kuni 100 nm, isegi kui mõiste 
ligikaudselt on seotud mõõtmete, mitte 
täpse suurusega;

 nanomaterjale peetakse tavaliselt 
materjalideks, mille suurus on 
ligikaudselt 100 nm, mida 
tõlgendatakse tihti valesti vahemikuna 
1 kuni 100 nm, isegi kui mõiste 
ligikaudselt on seotud mõõtmete, mitte 
täpse suurusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D b. arvestades, et nanotehnoloogiate 
peaaegu piiramatud rakendused sellistes 
eri valdkondades, nagu elektroonika, 
tekstiilitööstus, biomeditsiin, tervishoid ja 
heaolu, põllumajanduslik 
toiduainetetööstus või energeetika 
muudab võimatuks üheainsa õigusliku 
raamistiku kehtestamise ühenduse 
tasandil;

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et nanomaterjalidega 
seotud regulatiivsed aspektid peaksid 
hõlmama ka nanoosakesi ning eri 
nanotehnoloogiaid ja -objekte, nagu 
nanotorud, nanokiud, nanokiled, 
nanoagregaadid, nanoaglomeraadid (või 
nanoosakeste või -materjalide agregaadid) 
jne ja nende rakendusi ning 
nanostruktuurseid materjale, selline 
olukord eeldab, et tuleks töötada välja 
metoodiline lähenemine, katseprotokollid 
ja teised erimeetmed;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et REACHi kontekstis ei ole 
siiani olnud võimalik kokku leppida isegi 
nanomaterjalide määramise juhistes, mis 
jätab olulised registreerimisega seotud 
otsused ettevõtjate kanda;

E. arvestades, et REACHi kontekstis on 
vaja nanomaterjalide täiendavaid juhiseid 
ja sellealast nõu, eelkõige seoses ainete 
määramisega;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et REACHi kontekstis ei ole 
siiani olnud võimalik kokku leppida isegi 
nanomaterjalide määramise juhistes, mis
jätab olulised registreerimisega seotud 
otsused ettevõtjate kanda;

E. arvestades, et REACHi kontekstis ei ole 
siiani olnud võimalik kokku leppida isegi 
nanomaterjalide määramise juhistes ning 
vajaduses teostada nanotehnoloogiate ja -
materjalide erikatseid ja -hindamisi; 
arvestades, et selline olukord jätab 
olulised registreerimisega seotud otsused 
ettevõtjate kanda;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et nanomaterjalide tegeliku 
kasutuse kohta tarbekaupades selget teavet 
ei ole, näiteks: 

F. arvestades, et teave nanomaterjalide 
tegeliku kasutuse kohta tarbekaupades
sõltub teabeallikast ning et REACH 
annab kasutustest selge pildi;

 kui nimekad institutsioonid loetlevad 
praegu varudes üle 800 tootjate poolt 
määratletud nanotehnoloogial 
põhineva tarbekauba, siis 
nendesamade tootjate ametiühingud 
seavad need näitajad kahtluse alla, 
nimetades hinnanguid liiga 
optimistlikuks, ise samas konkreetseid 
arve pakkumata; 

 ettevõtted kasutavad küll hea meelega 
nanoargumenti, sest mõistel „nano” 
näib olevat positiivne turundusmõju, 
kuid on jäigalt vastu objektiivsetele 
märgistamisnõuetele;

Or. de
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Muudatusettepanek 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et nanomaterjalide tegeliku 
kasutuse kohta tarbekaupades selget teavet 
ei ole, näiteks: 

F. arvestades, et teave nanomaterjalide 
tegeliku kasutuse kohta tarbekaupades
sõltub teabeallikast ning et REACH 
annab kasutustest selge pildi;

 kui nimekad institutsioonid loetlevad 
praegu varudes üle 800 tootjate poolt 
määratletud nanotehnoloogial 
põhineva tarbekauba, siis 
nendesamade tootjate ametiühingud 
seavad need näitajad kahtluse alla, 
nimetades hinnanguid liiga 
optimistlikuks, ise samas konkreetseid 
arve pakkumata; 

 ettevõtted kasutavad küll hea meelega 
nanoargumenti, sest mõistel „nano” 
näib olevat positiivne turundusmõju, 
kuid on jäigalt vastu objektiivsetele 
märgistamisnõuetele;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F a. arvestades, et ebaselgus 
nanomaterjalide praeguse kasutuse osas 
tarbekaupades tõenäoliselt ei muutu, kui 
ei ole olemas selgeid nanomaterjalide 
kasutamisest teavitamise nõudeid ning 
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direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja 
võrdleva reklaami kohta ei ole täielikult 
jõustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et nanotehnoloogia 
võimaliku kasu kohta tehtud ettekannetes 
ennustatakse nanomaterjalide pea
piiramatut kasutuselevõtmist tulevikus,
muutuvad need piiramatud 
kasutusvõimalused siiski nullilähedaseks, 
kui hakata rääkima nanomaterjalide 
reguleerimisest;

G. arvestades, et nanotehnoloogia 
võimaliku kasu kohta tehtud ettekannetes 
ennustatakse tulevikus nanomaterjalide
peaaegu piiramatut kasutuselevõtmist,
mida tuleb reguleerida, kui seda ei hõlma 
veel praegused õigusaktid;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et nanotehnoloogia 
võimaliku kasu kohta tehtud ettekannetes 
ennustatakse nanomaterjalide pea
piiramatut kasutuselevõtmist tulevikus,
muutuvad need piiramatud 
kasutusvõimalused siiski nullilähedaseks, 
kui hakata rääkima nanomaterjalide 
reguleerimisest;

G. arvestades, et nanotehnoloogia 
võimaliku kasu kohta tehtud ettekannetes 
ennustatakse nanomaterjalide peaaegu
piiramatut kasutuselevõtmist tulevikus,
kahanevad need piiramatud 
kasutusvõimalused siiski
märkimisväärselt, kui hakata rääkima
nanotehnoloogiate ja -materjalide 
tegelikkusest ja kasust paljudes 
rakendustes ja toodetes ning
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nanomaterjalide reguleerimisest;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G a. arvestades samas, kui oluline on 
olemasolevate või muudetavate ühenduse 
õigusaktide kohaldamisala laiendamine 
nanomaterjalidele, see hõlmab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 1998. aasta 
direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide 
turuleviimist, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta 
määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja 
toidu uuendkoostisosade kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 
toidu lisaainete kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
määrust (EÜ) nr 1830/2003, milles 
käsitletakse geneetiliselt muundatud 
organismide jälgitavust ja märgistamist, 
geneetiliselt muundatud organismidest 
valmistatud toiduainete ja sööda 
jälgitavust, Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta 
määrust (EÜ) nr 178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. veebruari 2003. aasta 
direktiivi 2003/15/EÜ, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 
76/768/EMÜ kosmeetikatooteid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta;   

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse 
hindamise võimalikkuses on suur 
vastuolu: kui komisjoni teaduskomiteed
viitavad suurtele erinevustele mitte 
üksnes põhiandmetes, vaid isegi nende 
andmete hankimise meetodites, siis paljud 
tööstusharu esindajad väidavad, et kõik 
asjakohased andmed on olemas ja 
metodoloogilisi puudusi ei esine;

H. arvestades, et arutelu nanomaterjalide 
ohutuse hindamise võimalikkuse üle 
kestab ning komisjoni ja OECD
teaduskomiteed on märkinud, et
olemasolevaid testimismeetodeid on
põhimõtteliselt võimalik kasutada; 
arvestades, et seda arvamust jagavad 
enamik tööstuse esindajaid, kes märgivad 
samuti, et suure osa praegu 
valmistatavate nanomaterjalide puhul on
olemas vajalikud andmed kaubanduslike 
toodete ohutuse hindamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 26
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse 
hindamise võimalikkuses on suur 
vastuolu: kui komisjoni teaduskomiteed
viitavad suurtele erinevustele mitte üksnes 
põhiandmetes, vaid isegi nende andmete 
hankimise meetodites, siis paljud 
tööstusharu esindajad väidavad, et kõik 
asjakohased andmed on olemas ja 
metodoloogilisi puudusi ei esine;

H. arvestades, et arutelu nanomaterjalide
ohutuse hindamise võimalikkuse üle 
kestab ning komisjoni ja OECD
teaduskomiteed on teinud kindlaks, et
olemasolevaid katsemeetodeid on
põhimõtteliselt võimalik kasutada;  
arvestades, et seda arvamust jagavad 
enamik tööstuse esindajaid, kes märgivad 
samuti, et suure osa praegu 
valmistatavate nanomaterjalide puhul on
olemas vajalikud andmed kaubanduslike 
toodete ohutuse hindamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse 
hindamise võimalikkuses on suur vastuolu: 
kui komisjoni teaduskomiteed viitavad 
suurtele erinevustele mitte üksnes 
põhiandmetes, vaid isegi nende andmete 
hankimise meetodites, siis paljud 
tööstusharu esindajad väidavad, et kõik 
asjakohased andmed on olemas ja 
metodoloogilisi puudusi ei esine;

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse 
hindamise võimalikkuses on suur vastuolu; 
arvestades, et Euroopa Liidu
teaduskomiteed ja ametid viitavad suurtele 
erinevustele mitte üksnes põhiandmetes, 
vaid isegi nende andmete hankimise 
meetodites; arvestades, et Euroopa Liidul 
tuleb seetõttu jätkata investeerimist 
nanomaterjalide teadus- ja 
arendustegevusse ning töötada koostöös 
ametite ja rahvusvaheliste partneritega 
välja hindamismeetodid ning ühtlustatud 
mõõdusüsteem ja nomenklatuur;  

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse 
hindamise võimalikkuses on suur vastuolu:
kui komisjoni teaduskomiteed viitavad 
suurtele erinevustele mitte üksnes 
põhiandmetes, vaid isegi nende andmete 
hankimise meetodites, siis paljud 
tööstusharu esindajad väidavad, et kõik 
asjakohased andmed on olemas ja 
metodoloogilisi puudusi ei esine;

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse 
hindamise võimalikkuses on suur vastuolu, 
isegi kui komisjoni teaduskomiteed 
viitavad suurtele erinevustele mitte üksnes 
põhiandmetes, vaid isegi nende andmete 
hankimise meetodites ning 
nanotehnoloogiate ja - materjalide osas 
valitseva teadmistelünga täitmise 
meetodites; arvestades, et paljud 
tööstusharu esindajad väidavad, et kõik 
asjakohased andmed on olemas ja 
metodoloogilisi puudusi ei esine;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H a. arvestades, et SCENIHR tegi mõne 
nanomaterjali puhul kindlaks konkreetsed 
terviseriskid ja toksilise mõju 
keskkonnaorganismidele ning oli 
seisukohal, et need tähelepanekud 
osutavad võimalikele riskidele, mida tuleb 
arvesse võtta;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H b. arvestades, et SCENIHR täheldas 
samuti, et üldiselt puuduvad kvaliteetsed 
andmed nii inimestele kui ka keskkonnale 
avaldatavate toimete kohta ning loodab, et 
ohu hindamise menetlused arenevad 
edasi, kuni on olemas piisavalt 
teaduslikku teavet, et saada selgust 
inimestele ja keskkonnale avaldatava 
võimaliku kahjuliku mõju osas, on 
seetõttu seisukohal, et nii 
toimeprognooside kui ka ohu 
kindlakstegemise metoodikat tuleb edasi 
arendada, kinnitada ja standardida;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H c. arvestades, et teatavate 
nanomaterjalide tõendamist leidnud 
ohtude ja nanomaterjalide ohtude 
nõuetekohase hindamise meetodite üldine 
puudumine on murettekitav 
kombinatsioon;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H d. arvestades, et teadusuuringute 
seitsmendast raamprogrammist 
nanomaterjalide keskkonna-, tervise- ja 
ohutusaspektide uurimisele praegu 
eraldatavad rahalised vahendid on selgelt 
liiga väikesed; arvestades lisaks sellele, et  
nanomaterjalide ohutuse hindamise 
uurimisprojektide hindamiskriteeriumid 
on liiga piiravad (nt ei panda piisavalt 
rõhku uuenduslikkusele) ning seega ei 
edenda need piisavalt nanomaterjalide 
hindamise pakiliste teaduslike meetodite 
väljatöötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H a. arvestades, et märkimisväärne osa 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmendas raamprogrammis 
nanotehnoloogiatele ettenähtud 
vahenditest eraldatakse 
nanotehnoloogiate uurimis- ja 
arendusprogrammidele 
nanotehnoloogiate ja -materjalide 
ohutuse ning keskkonnale ja tervisele 
avaldatava mõju hindamise 
erimetoodikate hindamise, kavandamise 
ja väljatöötamise arvelt;

Or. fr
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Muudatusettepanek 34
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H e. arvestades, et teadmised tervisele ja 
keskkonnale avaldatava võimaliku mõju 
kohta jäävad selgelt maha turu arengu 
tempost, mistõttu tekib põhimõtteline 
küsimus, kas praeguse juhtimismudeliga 
on võimalik käsitleda tekkivaid 
tehnoloogiaid „reaalajas“;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et kooskõlas 
ettevaatuspõhimõttega on parlament 
nõudnud raskesti lahustuvate või looduses 
mitte lagunevate nanoosakeste mõjude 
uurimist enne nende osakeste tootmisse 
laskmist ja turuleviimist;

I. arvestades, et kooskõlas 
ettevaatusprintsiibiga on parlament oma 
28. septembri 2006. aasta resolutsioonis 
nanoteaduste ja nanotehnoloogiate kohta: 
Euroopa tegevuskava 2005–20091

nõudnud raskesti lahustuvate või looduses 
mitte lagunevate nanoosakeste mõjude 
uurimist enne nende osakeste tootmisse 
laskmist ja turuleviimist;

Or. fr

                                               
1 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 426.
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Muudatusettepanek 36
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et komisjoni teatise 
„Nanomaterjalidega seotud regulatiivsed 
aspektid” väärtust kahandab tõsiselt see, et 
täiesti on puudu teave nanomaterjalide 
eriomaduste kohta, nende tegelikud 
kasutused ning potentsiaalsed ohud ja 
kasu;

J. arvestades, et komisjoni teatise 
„Nanomaterjalidega seotud regulatiivsed 
aspektid” väärtust kahandab tõsiselt see, et 
täiesti on puudu teave nanomaterjalide 
eriomaduste, nende tegeliku kasutuse ning
potentsiaalsete ohtude ja kasu kohta, 
mistõttu tekib kahtlus nanotehnoloogiate 
ja -materjalide kasus ja konkreetses 
lisandväärtuses võrreldes tavapäraste 
tehnoloogiate, materjalide ja ainetega;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et komisjoni teatise 
„Nanomaterjalidega seotud regulatiivsed 
aspektid” väärtust kahandab tõsiselt see, et 
täiesti on puudu teave nanomaterjalide 
eriomaduste kohta, nende tegelikud 
kasutused ning potentsiaalsed ohud ja
kasu;

J. arvestades, et komisjoni teatise 
„Nanomaterjalidega seotud regulatiivsed 
aspektid” väärtust tõstaks see, kui antaks 
rohkem teavet nanomaterjalide 
eriomaduste, nende tegeliku kasutuse ning
potentsiaalsete ohtude ja kasu kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et komisjon esitas
kõnealuste ühenduse õigusaktide kohta 
üksnes õigusliku ülevaate, käsitlemata 
nanomaterjalide praegust või tõenäolist 
tulevast kasutust ning täpsustamata 
nanomaterjalide konkreetseid omadusi ja 
nendest tulenevaid väljakutseid;

K. arvestades, et komisjon esitas praegu 
tootmises olevaid ja/või turul saada 
olevaid nanomaterjale käsitlevate 
asjaomaste ühenduse õigusaktide ülevaate;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et komisjoni ülevaade 
näitab, et praegu ühenduse õigusaktides 
nanoteemalisi sätteid ei ole;

L. arvestades, et komisjoni ülevaade 
näitab, et ühenduse õigusaktides 
nanomaterjale käsitlevaid sätteid vaja ei 
ole, kuna nanomaterjalid on ained ning 
aineid hõlmavad piisavalt keemilisi aineid 
käsitlevad õigusaktid ja valdkonnapõhised 
õigusaktid;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et komisjoni ülevaade 
näitab, et praegu ühenduse õigusaktides 
nanoteemalisi sätteid ei ole;

L. arvestades, et komisjoni ülevaade 
näitab, et ühenduse õigusaktides 
nanomaterjale käsitlevaid sätteid vaja ei 
ole, kuna nanomaterjalid on ained ning 



PE421.227v01-00 24/58 AM\771661ET.doc

ET

aineid hõlmavad piisavalt keemilisi aineid 
käsitlevad õigusaktid ja valdkonnapõhised 
õigusaktid;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L a. arvestades, et REACHi lähemal 
uurimisel ilmnevad mitmed puudused 
nanomaterjalide käsitlemiseks, näiteks:
– piirmäär üks tonn ei hõlma väikestes 
kogustes toodetud nanomaterjale, ehkki 
need esinevad tarbekaupades;
– toimete hindamine on kohustuslik 
üksnes nende ainete puhul, mida tootja 
toodab üle kümne tonni aastas, kui ained 
vastavad ohtlike ainete klassifikatsioonile 
vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ; siiski 
võib toimete hindamine ohu 
kindlakstegemise praeguse keerukuse 
tõttu mitte aset leida, kuna olemasolev 
metoodika ei võimalda ohtude 
kindlakstegemist, ehkki toimete 
hindamine on nanomaterjalide ohu 
nõuetekohase hindamise seisukohalt väga 
oluline; 
– REACHis esitatud toodete koostisse 

kuuluvatest ainetest teavitamise 
nõuded puudutavad üksnes 
kandidaatainete loetelus 
sisalduvaid väga ohtlikke aineid, 
kui aine sisaldus tootes on üle 0,1 
massiprotsendi ning aine esineb 
neis toodetes kogustes üle ühe 
tonni tootja kohta aastas; siiski ei 
esine praegu ükski nanomaterjal 
kandidaatainete loetelus, kuna  
sellise loetelu koostamine on 
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keeruline seoses nanomaterjalide 
ohu kindlakstegemise 
probleemidega ning isegi kui neid 
probleeme on võimalik lahendada, 
ei ületa nanomaterjalid väga 
tõenäoliselt tonnaaži ja 
kontsentratsiooni piirmäärasid, 
seetõttu on ülimalt ebatõenäoline, 
et REACH aitab praeguses vormis 
kaasa toodete koostisse 
kuuluvatest nanomaterjalidest 
teavitamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L a. arvestades, et nanomaterjalide kujul 
kasutatavad ained on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) reguleerimisalast 
välja jäetud, välistades niiviisi nimetatud 
ainete hindamise, kaasa arvatud siis, kui 
nad esinevad nanomeetrilisel kujul; 
arvestades, et määruses (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) ei ole nanomaterjale 
käsitletud kõrge riskiteguriga ainetena 
ning toote koostisse kuuluvatest ainetest 
teavitamine kantserogeenseks, 
mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks 
aineks klassifitseeritud ainete puhul on 
kohustuslik vaid siis, kui ainet sisaldub 
tootes üle 0,1 massiprotsendi piirmäära; 
arvestades, et ainetega kokkupuute 
hindamine on kohustuslik üksnes siis, kui 
ainet peetakse tervisele ja keskkonnale 
toksiliseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 43
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L b. arvestades, et nanomaterjale 
käsitlevate sätete puudumisel on oht, et 
jäätmealaseid õigusakte ei rakendada 
nõuetekohaselt, teades et:
– asjakohane jäätmekäitlus sõltub muu 
hulgas jäätmete ohtlikkusest (nt eri 
jäätmete prügilasse vastuvõtu 
kriteeriumid), kuid see reegel ei kehti 
nanomaterjalide puhul, seni kuni puudub 
kokkulepitud meetod ohu 
kindlakstegemiseks, mistõttu 
nanomaterjale käideldakse koos teiste 
jäätmetega, olenevalt nende jäätmete 
üldisest iseloomust, mille hulka nad 
satuvad (alates linna tahketest jäätmetest 
ja lõpetades ohtlike jäätmetega); 
– jäätmete põletamisel tekkivate heitmete 
piirväärtused kehtivad üksnes teatavate 
tuntud saasteainete ja mitte 
nanomaterjalide puhul, ehkki mõni tuleks 
saasteaineks klassifitseerida või mõne 
puhul kehtestada erinõuded (nt süsinikust 
nanotorukesed, millel võivad olla 
asbestiga sarnased omadused, on
stabiilsed väga kõrge temperatuurini),

Or. en

Muudatusettepanek 44
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L c. arvestades, et õhku ja vett käsitlevad 
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õigusaktid ei hõlma nanomaterjalidega 
seotud probleeme, kuna olemasolevad 
piirmäärad või kvaliteedistandardid on 
massipõhised, aga nanomaterjalide puhul 
on nende nõuetekohaseks hindamiseks 
vaja eri mõõdustikke (nt osakeste arv või 
kogupind);

Or. en

Muudatusettepanek 45
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L d. arvestades, et saastuse kompleksset 
vältimist ja kontrolli käsitlevad õigusaktid 
ei hõlma nõuetekohaselt nanomaterjalide 
võimalikke ohte:
– teatavate nanomaterjalide tootmist ei 
pruugita hõlmata nõuetekohaselt, kuna 
nanomaterjalid ei sobi mitte ühessegi 
tavapärasesse keemiliste ainete 
nomenklatuuri (nt fullereenid – need ei 
ole orgaanilised ained ja nad on 
anorgaanilisest vabast süsinikust väga 
erinevad); 
– töötlemine pärast tootmist ei pruugi olla 
hõlmatud (nt süsinikust nanotorukeste 
töötlemine toodeteks);
– eri nanomaterjalide jaoks on raske 
koostada parima võimaliku tehnika 
viitedokumente, kuna nanomaterjale tuleb 
käsitleda ükshaaval;  

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L e. arvestades, et seoses 
nanomaterjalidega kerkivad töötajate 
kaitset käsitlevate õigusaktide põhisätete 
tõhususe osas üles olulised probleemid:
– tööandja kohustust teostada 
ohuanalüüsi, mille alusel võtta 
riskihaldusmeetmeid, nagu asendamine 
või kutsealase kokkupuute piiramine, 
õõnestab asjakohaste ja kokkulepitud 
nanomaterjalide ohu hindamise 
metoodika ja isegi sätete puudumine;
– olemasolevate vahenditega ei ole sageli 
võimalik nanomaterjale nõuetekohaselt 
avastada, seetõttu on raske kontrollida 
nendega kokkupuudet; 

Or. en

Muudatusettepanek 47
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L f. arvestades, et nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi vahel vastavalt 
kosmeetikatoodete direktiivi 
uuestisõnastamise ja uuendtoidu määruse 
läbivaatamise raames praegu 
läbiräägitavates olulistes nanomaterjale 
käsitlevates muudatusettepanekutes 
rõhutatakse selgelt vajadust muuta 
ühenduse õigusakte, et käsitleda 
nõuetekohaselt nanomaterjale;
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L g. arvestades, et nanomaterjalidega 
seotud regulatiivsete aspektide arutelu 
piirdub suures osas ekspertide ringiga, 
ehkki nanomaterjalid võivad kaasa tuua 
kaugeleulatuva muutuse ühiskonnas, mis 
nõuab laiaulatuslikku avalikku arutelu ja 
üldsuse osalemist otsuste tegemisel;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et laialdane patentide 
kasutamine nanomaterjalide puhul võib 
lämmatada tulevase innovatsiooni;

M. arvestades, et laialdane patentide 
kasutamine nanomaterjalide puhul ning 
patentimise ülemäärane maksumus ja 
puuduvad vahendid, mis hõlbustaksid 
väga väikeste ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juurdepääsu 
patentidele, võib lämmatada tulevase 
innovatsiooni;

Or. fr
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Muudatusettepanek 50
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N. arvestades, et nanotehnoloogia 
tõenäoline lähenemine biotehnoloogiale ja 
infotehnoloogiale tõstatab tõsiseid eetilisi
küsimusi,

N. arvestades, et nanotehnoloogia 
tõenäoline lähenemine biotehnoloogiale, 
bioloogiale, kognitiivsetele teadustele ja 
infotehnoloogiale tõstatab tõsiseid eetilisi 
küsimusi ning küsimusi seoses ohutuse, 
turvalisuse ja põhiõiguste austamisega,

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N. arvestades, et nanotehnoloogia 
tõenäoline lähenemine biotehnoloogiale ja 
infotehnoloogiale tõstatab tõsiseid eetilisi 
küsimusi,

N. arvestades, et nanotehnoloogia 
tõenäoline lähenemine biotehnoloogiale ja 
infotehnoloogiale tõstatab tõsiseid eetilisi 
küsimusi, mida teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm 
peab analüüsima uues arvamuses; 

Or. en

Muudatusettepanek 52
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N a. arvestades, et vastutustundliku 
uurimistöö alane käitumiskoodeks 
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nanoteaduse ja –tehnoloogia valdkonnas 
on nanomaterjalide alal tehtava ohutu, 
integreeritud ja vastutustundliku 
uurimistöö oluline vahend; arvestades, et 
koodeksi peavad võtma vastu ja seda 
järgima kõik tootjad, kes kavatsevad 
tooteid toota või turule viia;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N a. arvestades, et ettevaatusprintsiip, 
põhimõte, et saastaja maksab ja säästva 
arengu eesmärgid peaksid moodustama 
nanotehnoloogiate ja -materjalide 
õigusliku raamistiku ja suuniste aluse, 
need põhimõtted ja eesmärgid peaksid 
aitama juhtida nanotehnoloogiate ja -
materjalide arengut ühiskonnale kõige 
kasutoovamate kasutuste suunas;

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. on veendunud, et nanomaterjalidest
saadavat kasu on võimalik realiseerida 
üksnes selges õigusraamistikus, milles on 
täielikult arvestatud nanomaterjalidega 
seotud tegelike võimalike ohtudega;

1. on veendunud, et nanomaterjalidest
saadav kasu on veelgi suurem, kui need 
vastavad kodanike tegelikele vajadustele, 
selliste õiguslike või muude standardite 
kehtestamisega, mis on kohandatud 
oodatavate tehnoloogiliste ja tööstuslike 
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rakenduste laia gammaga ning milles 
arvestatakse nii tervise ja ohutuse kui ka 
teadus- ja arendustegevuse aspektidega, 
intellektuaalomandi õiguste kaitse ja 
innovatsiooniga;

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. on veendunud, et nanomaterjalidest 
saadavat kasu on võimalik realiseerida 
üksnes selges õigusraamistikus, milles on 
täielikult arvestatud nanomaterjalidega 
seotud tegelike võimalike ohtudega;

1. on veendunud, et nanotehnoloogiatest 
ja nanomaterjalidest saadavat kasu on 
võimalik realiseerida üksnes selges
poliitilises ja õigusraamistikus, milles on 
täielikult arvestatud nanotehnoloogiate ja 
-materjalidega ning nende praeguste ja 
tulevaste rakenduste ning
nanomaterjalidega seotud tegelike 
võimalike ohtudega;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et nanoteemaliste sätete 
puudumisel ühenduse õiguses on 
komisjonist väga ekslik väita, et 
nanomaterjalidega seotud ohud on 
kehtivate õigusaktidega põhimõtteliselt 
kaetud, samas asjakohaste andmete ja 
nanomaterjalidega seotud riskide
hindamise meetodite puudumisel nendega 

3. toetab komisjoni seisukohta, et
nanomaterjalide ohud on kehtivate 
õigusaktidega põhimõtteliselt kaetud ning 
nõustub, et ohtude hindamise andmed ja 
meetodid on põhimõtteliselt kasutatavad 
ning nende meetodite täiendavat 
kohandamist peab kontrollima toodetud 
nanomaterjalide alane OECD töörühm;
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seotud ohte teadmata;

Or. de

Muudatusettepanek 57
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et nanoteemaliste sätete 
puudumisel ühenduse õiguses on
komisjonist väga ekslik väita, et 
nanomaterjalidega seotud ohud on
kehtivate õigusaktidega põhimõtteliselt 
kaetud, samas asjakohaste andmete ja 
nanomaterjalidega seotud riskide 
hindamise meetodite puudumisel nendega 
seotud ohte teadmata;

3. toetab komisjoni seisukohta, et
nanomaterjalide ohud on kehtivate 
õigusaktidega põhimõtteliselt kaetud ning 
nõustub, et ohtude hindamise andmed ja 
meetodid on põhimõtteliselt kasutatavad 
ning nende meetodite täiendavat 
kohandamist peab kontrollima toodetud 
nanomaterjalide alane OECD töörühm;

Or. de

Muudatusettepanek 58
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et nanoteemaliste sätete 
puudumisel ühenduse õiguses on 
komisjonist väga ekslik väita, et
nanomaterjalidega seotud ohud on 
kehtivate õigusaktidega põhimõtteliselt 
kaetud, samas asjakohaste andmete ja 
nanomaterjalidega seotud riskide
hindamise meetodite puudumisel nendega 

3. on seisukohal, et praeguseid õigusakte, 
mis hõlmavad küll põhimõtteliselt
nanomaterjalidega seotud ohte, tuleb 
täiendada asjakohaste andmete, 
katsemeetodite ja nanomaterjalidega 
seotud ohtude hindamise meetoditega, et 
tagada piisav kaitse;
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seotud ohte teadmata;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et nii kaua kui 
õigusaktides ei ole nanoteemalisi sätteid 
ning kuni puuduvad andmed ja isegi 
meetodid nanomaterjalidest tulenevate 
ohtude hindamiseks, ei saa kaitsmise taset 
tõsta ainuüksi kehtiva õiguse parema 
rakendamisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et nii kaua kui 
õigusaktides ei ole nanoteemalisi sätteid
ning kuni puuduvad andmed ja isegi 
meetodid nanomaterjalidest tulenevate 
ohtude hindamiseks, ei saa kaitsmise taset 
tõsta ainuüksi kehtiva õiguse parema 
rakendamisega;

4. on seisukohal, et igapäevaseid 
tarbekaupu käsitlevate ühenduse 
õigusaktide kohaldamisala peaks 
hõlmama nanomaterjale, see ei kehti 
mitte ainult muudetavate õigusaktide 
puhul, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. veebruari 2003. aasta 
direktiiv 2003/15/EÜ, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ 
kosmeetikatooteid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 
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258/97 uuendtoidu ja toidu 
uuendkoostisosade kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 1998. aasta 
direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide 
turuleviimist, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1333/2008, toidu 
lisaainete kohta, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 
2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, 
milles käsitletakse geneetiliselt 
muundatud organismide jälgitavust ja 
märgistamist, geneetiliselt muundatud 
organismidest valmistatud toiduainete ja 
sööda jälgitavust, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik; 

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et nii kaua kui 
õigusaktides ei ole nanoteemalisi sätteid 
ning kuni puuduvad andmed ja isegi 
meetodid nanomaterjalidest tulenevate 
ohtude hindamiseks, ei saa kaitsmise taset 
tõsta ainuüksi kehtiva õiguse parema 
rakendamisega;

4. on seisukohal, et kuigi nanomaterjalid 
on kehtivate õigusaktidega nõuetekohaselt 
kaetud ja OECD on kinnitanud 
katsemeetodite kohaldatavust, tuleb 
arendada edasi kehtivate õigusaktide 
rakendamise vahendeid;  

Or. de

Muudatusettepanek 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et nii kaua kui 
õigusaktides ei ole nanoteemalisi sätteid 
ning kuni puuduvad andmed ja isegi 
meetodid nanomaterjalidest tulenevate 
ohtude hindamiseks, ei saa kaitsmise taset 
tõsta ainuüksi kehtiva õiguse parema 
rakendamisega;

4. on seisukohal, et kuigi nanomaterjalid 
on kehtivate õigusaktidega nõuetekohaselt 
kaetud ja OECD on kinnitanud 
katsemeetodite kohaldatavust, tuleb 
arendada edasi kehtivate õigusaktide 
rakendamise vahendeid;  

Or. de

Muudatusettepanek 63
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sellisel viisil 5. on seisukohal, et on astutud vajalikke 
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elluviimine ei võimalda komisjoni 
propageeritud ohutut ja ühtset
lähenemisviisi nanotehnoloogiatele, 
arvestades, et arvukad nanomaterjalid on 
juba turul, eriti sellistes tundlikes toodetes 
nagu isiklikud hügieenitarbed ja 
puhastusvahendid, seda ilma piisava 
ohutushinnanguta ning ilma piisava 
tarbijakaitsealase teabeta nende 
kasutamise kohta;

samme komisjoni propageeritud
nanotehnoloogiate ohutu ja ühtse
lähenemisviisi elluviimise suunas;  

Or. de

Muudatusettepanek 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sellisel viisil 
elluviimine ei võimalda komisjoni 
propageeritud ohutut ja ühtset
lähenemisviisi nanotehnoloogiatele, 
arvestades, et arvukad nanomaterjalid on 
juba turul, eriti sellistes tundlikes toodetes 
nagu isiklikud hügieenitarbed ja 
puhastusvahendid, seda ilma piisava 
ohutushinnanguta ning ilma piisava 
tarbijakaitsealase teabeta nende 
kasutamise kohta;

5. on seisukohal, et on astutud vajalikke 
samme komisjoni propageeritud
nanotehnoloogiate ohutu ja ühtse
lähenemisviisi elluviimise suunas;

Or. de

Muudatusettepanek 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et sellisel viisil 5. on seisukohal, et Euroopa Liidu
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elluviimine ei võimalda komisjoni
propageeritud ohutut ja ühtset 
lähenemisviisi nanotehnoloogiatele, 
arvestades, et arvukad nanomaterjalid on
juba turul, eriti sellistes tundlikes toodetes 
nagu isiklikud hügieenitarbed ja 
puhastusvahendid, seda ilma piisava 
ohutushinnanguta ning ilma piisava 
tarbijakaitsealase teabeta nende 
kasutamise kohta;

propageeritud ohutu, vastutustundliku ja 
ühtse nanotehnoloogiate lähenemisviisi 
põhimõtet ohustab teabe puudumine juba 
turul olevate nanomaterjalide kohta, eriti 
sellistes tundlikes toodetes nagu isiklikud 
hügieenitarbed ja puhastusvahendid; palub, 
et komisjon esitaks enne 2011. aasta 
juunit aruande Euroopa turul olevate 
nanomaterjalide esinemise ja ohutuse 
ning vajaduse kohta luua seitsmenda 
raamprogrammi alla Euroopa erifond, 
millest rahastada nanomaterjalide ohutu 
väljatöötamise ja kasutamise uuringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt, et turule ei lubataks 
ühtki nanotehnoloogiaid või -materjale 
sisaldavat toodet, mis kujutab endast ohtu 
töötajate või tarbijate kokkupuutel tootega 
või seoses kontrollimatu levikuga 
keskkonnas; on seisukohal, et selline 
meede on vajalik nii kaua, kui ei ole 
töötatud välja konkreetseid 
hindamismeetodeid, mille abil on võimalik 
saada teaduslikke andmeid, mis tõestavad, 
et kasutatud nanotehnoloogiad ja -
materjalid ei kujuta ohtu inimeste 
tervisele ega keskkonnale;

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. nõuab, et turul juba saada olevaid 
tooteid, mis sisaldavad nanotehnoloogiaid 
või -materjale, hinnataks uuesti määruses 
(EÜ) nr 1907/2006 (REACH) sisalduva 
põhimõtte alusel, et kui puuduvad 
andmed, siis puudub turg, ning need 
kõrvaldataks turult, kui selgub, et andmed 
puuduvad või need ei ole piisavad, et teha 
kindlaks, kas nad on ohutud inimeste 
tervisele ja keskkonnale;  

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. nõuab, et seoses nanotehnoloogiaid ja 
-materjale sisaldavate toodete jäätmetega 
võetaks pakendamis- ja 
eraldamismeetmeid; nõuab 
nanotehnoloogiate ja -materjalide 
tööstusharude õhu ja heitvee töötlemist, et 
vältida nanotehnoloogiate ja -materjalide 
kontrollimatut levikut;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonil põhjalikult ümber 
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hinnata oma lähenemine nanomaterjalide 
küsimuse reguleerimisele ning koheselt 
läbi vaadata kõik asjaomased õigusaktid, 
et seada sisse kohandatav juhtimissüsteem 
eelhoiatuste ja riskikategooriatega, enne 
kui tehnoloogia jõuab nii põhjalikult 
juurduda, et selle arengut saab suunata 
vaid suurte vapustuste hinnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles esitama
ettepaneku vaadata 2009. aasta lõpuks 
läbi kõik asjakohased õigusaktid, et 
rakendada kõigi nanomaterjale 
sisaldavate tarbekaupade ja keskkonda 
saastavate toodete puhul täielikult ellu 
põhimõte, et kui puuduvad andmed, siis 
puudub turg;

6. kutsub komisjoni üles 2012. aasta
lõpuks läbi vaatama kõik asjakohased 
õigusaktid selle tagamiseks, et 
õigusnormid ja rakendusaktid kajastaksid 
konkreetselt neid nanomaterjalide 
omadusi, millega töötajad, tarbijad ja/või 
keskkond võivad kokku puutuda;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku vaadata 2009. aasta lõpuks läbi 
kõik asjakohased õigusaktid, et rakendada 
kõigi nanomaterjale sisaldavate 
tarbekaupade ja keskkonda saastavate 
toodete puhul täielikult ellu põhimõte, et 

6. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku vaadata 2009. aasta lõpuks läbi 
kõik asjakohased õigusaktid, et rakendada 
kõigi tarbekaupade valmistamisel 
kasutatavate, võimaliku või tõestatud 
tervise- või keskkonnamõjuga 
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kui puuduvad andmed, siis puudub turg; nanomaterjalide puhul täielikult ellu 
põhimõte, et kui puuduvad andmed, siis 
puudub turg;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku vaadata 2009. aasta lõpuks läbi 
kõik asjakohased õigusaktid, et rakendada 
kõigi nanomaterjale sisaldavate 
tarbekaupade ja keskkonda saastavate 
toodete puhul täielikult ellu põhimõte, et 
kui puuduvad andmed, siis puudub turg;

6. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku vaadata 2009. aasta lõpuks läbi 
kõik asjakohased õigusaktid, et rakendada 
kõigi nanomaterjale sisaldavate 
tarbekaupade ja keskkonda saastavate 
toodete puhul täielikult ellu põhimõte, et 
kui puuduvad andmed, siis puudub turg, 
nõudes selleks peatselt turule lastavate 
materjalide katsetel põhinevat hindamist 
ja heakskiitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. palub komisjonil esitada 30. juuniks 
2010 nanotehnoloogiate ja -materjalide 
määratlemise kesksete küsimuste selge ja 
järjekindel poliitiline raamkava, 
keskendudes eeskätt järgmistele 
eesmärkidele:

– määratleda uuesti mõõdud (0,3…300 
nm);
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– hõlmata asjaomaste õigusaktidega ka 
sellised nanomaterjalidele sarnaste 
omadustega ained, mille mõõt on 
õigusaktides ettenähtust suurem;

– hõlmata asjaomaste õigusaktidega kõik 
nanotehnoloogiad ja nanomaterjalid 
sõltumata nende sellistest erisustest nagu 
akumuleeruvus, püsivus jms, samuti 
agregaadid, aglomeraadid, 
rekombinantsed ja isestruktureeruvad 
(self-assembling) ained;

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. nõuab nanomaterjalide avara 
teaduslikult põhjendatud mõiste 
sisseviimist ühenduse õigusaktidesse, mis 
on asjaomastes horisontaalsetes ja 
valdkondlikes õigusaktides nanomaterjale 
käsitlevate muudatusettepanekute 
tegemise eeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. palub komisjonil koostada ülevaade 
nanomaterjalide tüüpidest ja 
kasutusviisidest enne ja pärast ELi turule 
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laskmist ning teha see üldsusele 
kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. nõuab ülevaate koostamist 
nanotehnoloogiate ja -materjalide 
tüüpidest ja kasutusviisidest ning avaliku 
ja erasektori vastavatest uuringutest, ning 
selle üldsusele kättesaadavaks tegemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. nõuab REACHis muudatuste 
tegemist, mis tagavad hiljemalt 18 kuud 
pärast jõustumist järgmist:
– toodetud või imporditud 
nanomaterjalide (mille künnis 
määratakse kaalulise koguse asemel 
näiteks pindaktiivsuse järgi) lihtsustatud 
registreerimine koos olulisemate 
andmetega nende füüsikalis-keemiliste 
omaduste ning toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste mõjude kohta;
– kõigi registreeritud nanomaterjalide 
kemikaaliohutuse aruanne koos nendega 
kokkupuutumise hindamisega sõltumata 
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materjalide ohtlikkusest;
– kohustus teavitada kõigist 
preparaatidena või kaubaartiklite 
koosseisus turule lastud 
nanomaterjalidest sõltumata kaalulistest 
kogustest ja kontsentratsioonikünnistest;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. nõuab vastutuskohustuse kohaldamist 
tootjate suhtes, kes tahavad 
nanomaterjale turule lasta;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 d. nõuab jäätmealastesse õigusaktidesse 
nanomaterjalidega seoses järgmiste 
muudatuste tegemist:
– eraldi kanne nanomaterjalide kohta 
otsusega 2000/532/EÜ kehtestatud 
jäätmete loendis;
– otsuses 2003/33/EÜ esitatud jäätmete 
prügilasse vastuvõtmise kriteeriumite 
läbivaatamine;
– prügipõletusel tekkivate asjakohaste 
heitkoguste piirväärtuste läbivaatamine 
lisaks massipõhistele mõõtmistele, mille 
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aluseks on osakeste arv ja/või kogupind;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 e. nanomaterjalide küsimuse piisavaks 
käsitlemiseks nõuab lisaks massipõhistele, 
osakeste arvul ja/või kogupinnal 
põhinevatele mõõtmistele heitkoguste 
piirväärtuste ja keskkonna 
kvaliteedinõuete läbivaatamist õhku ja 
vett käsitlevates õigusaktides;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 f. nõuab muudatuste tegemist saastuse 
kompleksset vältimist ja kontrolli 
käsitlevas direktiivis, tagamaks, et kõigi 
asjaomaste nanomaterjalide puhul:
– on hõlmatud nende tootmine ja 
töötlemine;
– kehtestatakse uued parima võimaliku 
tehnika viitedokumendid või 
kohandatakse olemasolevaid;

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 g. nõuab muudatuste tegemist töökaitse 
alastes õigusaktides, et tagada 
nanomaterjalide kasutamine üksnes 
suletud süsteemides seal, kus nendega 
kokkupuutumist ei saa usaldusväärselt 
tuvastada ja kontrollida;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kordab oma nõuet märgistada 
nanomaterjale sisaldavad tarbekaubad; 

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kordab oma nõuet märgistada 
nanomaterjale sisaldavad tarbekaubad; 

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 85
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kordab oma nõuet märgistada 
nanomaterjale sisaldavad tarbekaubad; 

8. kordab oma nõuet ühenduse tasandil 
kohustuslikus korras märgistada 
nanotehnoloogiat kasutades toodetud 
ja/või nanomaterjale sisaldavad pooltooted 
ja valmistoodang, et tagada töötajate ja 
tarbijate selge, usaldusväärne ja 
läbipaistev teavitamine; rõhutab vajadust 
võtta vastu nanotehnoloogiatega ja/või 
nanomaterjalidega tegelevate töötajate 
kaitset reguleerivad õigusnormid;

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kordab oma nõuet märgistada
nanomaterjale sisaldavad tarbekaubad;

8. kordab oma tarbijate teavitamise nõuet; 
kõik nanomaterjalide kujul esinevad 
koostisained tuleb koostisainete loetelus 
tähistada vastava aine nimetusega ja 
sõnaga „nano”;

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. nõuab direktiivi 2006/114/EÜ 
(eksitava ja võrdleva reklaami kohta) 
täielikku jõustamist, et tagada 
nanomaterjalidega seotud eksitavate 
reklaamide ärahoidmine;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Kathy Sinnott

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. soovitab avada tagasisiseportaali, kus 
tööstust, teadusasutusi ja tarbijaid 
esindavad nanomaterjalide uurijad 
saavad jagada kogemusi, jagada oma 
tulemusi ja nendest teavitada ning saada 
uusimat teavet, ning kus nimetatud teated 
korrapäraselt läbi vaadatakse; 

Or. en

Muudatusettepanek 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. nõuab asjakohaste katseprotokollide 
kiiret väljatöötamist, et hinnata 

9. nõuab asjakohaste katseprotokollide ja 
metroloogiastandardite kiiret 
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nanomaterjalide ohtu ja nendega 
kokkupuutumist kogu nende elutsükli 
jooksul, kasutades valdkondadevahelist 
lähenemisviisi;

väljatöötamist, et hinnata nanomaterjalide 
ohtu ja nendega kokkupuutumist kogu 
nende elutsükli jooksul, kasutades 
valdkondadevahelist lähenemisviisi; ning 
nõuab vastavate uuringute rahastamiseks 
seitsmenda raamprogrammi raames 
spetsiaalse üleeuroopalise fondi 
moodustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Åsa Westlund

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. ühenduse õigusaktidega juba 
reguleeritud ainete puhul, mille
tootmisviisides, lähteainetes või osakeste 
suuruses on nanotehnoloogia 
põhjustanud olulisi muutusi, palub sellisel 
uuel viisil või uutest ainetest valmistatud 
aine lugeda omaette aineks, ning enne 
selle turule laskmist nõuda aine kandmist 
ühenduse õigusaktidesse või selle 
kasutamisnõuete muutmist;

Or. sv

Muudatusettepanek 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. palub komisjonil lugeda esmatähtsaks 
nanomaterjalide keskkonna- ja 
terviseaspekte käsitlevad teadusuuringud 
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ja nende rahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. nõuab, et oluliselt suurendataks 
teadusuuringute rahastamist, mis 
käsitlevad nanomaterjalidega seotud 
keskkonna-, tervise- ja ohutusküsimusi 
nende olelusringi kestel; nõuab 
komisjonilt seitsmenda raamprogrammi 
hindamiskriteeriumite läbivaatamist, nii 
et raamprogrammi alla koondataks ja 
selle raames rahastataks oluliselt enam 
uuringuid, mis käsitlevad 
nanomaterjalide teaduslike 
hindamismeetodite täiustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. palub komisjonil edendada 
nanomaterjalidega seotud uurimis- ja 
arendustegevuse, riskide hindamise, 
suuniste koostamise ja reguleerimis-
tegevuse liikmesriikide vahelist 
kooskõlastamist ja vastavat teabevahetust 
kas siis olemasolevate mehhanismide (nt 
REACHi pädevate asutuste 
nanomaterjalide allrühm) või vajadusel 
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uute loodavate mehhanismide kaudu; 

Or. en

Muudatusettepanek 94
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 c. palub komisjonil teostada Euroopa 
nanomaterjalide instituudi asutamise 
tulude ja kulude mõjude hindamine;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 d. palub komisjonil edendada 
liikmesriikides kogu ELi hõlmavat 
avalikku arutelu nanomaterjalidega 
seotud reguleerimisküsimuste üle;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
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algatama kogu ELi hõlmavat avalikku 
arutelu nanotehnoloogiate ja -materjalide 
üle ning uurima avalikku arvamust selles, 
milliseid arenguid ja millistel tingimustel 
loetakse vajalikuks või vastuvõetavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
algatama kogu ELi hõlmavat avalikku 
arutelu nanotehnoloogiate ja -materjalide 
üle, et teha selgeks, milliseid 
nanotehnoloogiaid ja -materjale 
puudutavaid arenguid ja millistel 
tingimustel loetakse soovitavaks või 
vastuvõetavaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Carl Schlyter

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 e. palub komisjonil tagada üldsuse 
täielik osalemine kõigi nanomaterjalidega 
seotud otsuste tegemisel; 

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. nõuab võimalike patendiõiguste 
piiramist nanomaterjalide konkreetsete 
rakenduste või tootmismeetoditega, ning 
et need ei laieneks nanomaterjalidele 
endile, et vältida innovatsiooni 
lämmatamist ning põhja- ja lõuna 
vahelise nanolõhe loomist;

10. nõuab võimalike patendiõiguste 
andmist vastavalt kehtivatele 
patendiõigusaktidele, et tagada 
patendiomanike nõuetekohane kaitse ning 
mitte takistada uuendustegevust 
patendinõuete range järelevalvega; 

Or. de

Muudatusettepanek 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. nõuab võimalike patendiõiguste 
piiramist nanomaterjalide konkreetsete 
rakenduste või tootmismeetoditega, ning 
et need ei laieneks nanomaterjalidele 
endile, et vältida innovatsiooni 
lämmatamist ning põhja- ja lõuna 
vahelise nanolõhe loomist;

10. nõuab võimalike patendiõiguste 
andmist vastavalt kehtivatele 
patendiõigusaktidele, et tagada 
patendiomanike nõuetekohane kaitse ning 
mitte takistada uuendustegevust 
patendinõuete range järelevalvega;

Or. de
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Muudatusettepanek 101
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. nõuab võimalike patendiõiguste 
piiramist nanomaterjalide konkreetsete 
rakenduste või tootmismeetoditega, ning et 
need ei laieneks nanomaterjalidele endile, 
et vältida innovatsiooni lämmatamist ning 
põhja- ja lõuna vahelise nanolõhe loomist;

10. tunnistab vajadust kõrvaldada 
takistused, mis takistavad eelkõige VKEde 
ja väga väikeste ettevõtete juurdepääsu 
patentidele ning samal ajal nõuab 
patendiõiguste piiramist nanomaterjalide 
konkreetsete rakenduste või 
tootmismeetoditega, ning vaid erandjuhul 
nende laiendamist nanomaterjalidele 
endile, et vältida innovatsiooni 
lämmatamist ning põhja ja lõuna vahelise 
nanolõhe loomist;

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Frédérique Ries

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on seisukohal, et õigel ajal tuleb 
koostada eetikakoodeks, et tagada eetiliste 
väärtuste täielik austamine 
nanotehnoloogia ja biomeditsiini 
rakenduste võimaliku tulevase 
kooskasutamise puhul;

11. on seisukohal, et õigel ajal tuleb 
koostada range eetikakoodeks, eriti 
nanomeditsiini valdkonnas, mille 
põhimõtted oleksid õigus privaatsusele, 
vaba ja teadlik nõusolek ning inimese 
mitte-raviotstarbelisele täiustamisele 
piiride seadmine, ning mis samal ajal 
toetaks seda paljutõotavat inter-
distsiplinaarset valdkonda, kus 
rakendatakse selliseid läbimurde-
tehnoloogiaid nagu molekulaar-
reprodutseerimine ja -diagnostika, mis 
võivad olla väga kasulikud paljude 
haiguste varasel diagnoosimisel ning 
täpsel ja ökonoomsel ravimisel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 103
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on seisukohal, et õigel ajal tuleb 
koostada eetikakoodeks, et tagada eetiliste 
väärtuste täielik austamine 
nanotehnoloogia ja biomeditsiini 
rakenduste võimaliku tulevase 
kooskasutamise puhul;

11. on seisukohal, et õigel ajal tuleb 
koostada eetikakoodeks, et tagada eetiliste 
väärtuste täielik austamine 
nanotehnoloogia ja biomeditsiini 
rakenduste võimaliku tulevase 
kooskasutamise puhul, ning palub teaduse 
ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 
töörühmal koostada selles küsimuses 
arvamus, toetudes oma 17. jaanuari 2007. 
aasta arvamusele nr 21 nanomeditsiini 
eetiliste aspektide kohta ning arvestades 
ELi liikmesriikide eetikakomisjonide 
vastavaid arvamusi ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, näiteks UNESCO 
sellealast tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab vajadust kiiresti täiendada 
teaduslikke teadmisi ning nõuab seetõttu 
ühenduse nanotehnoloogiate ja -
materjalide valdkonna teadusuuringute 
poliitika koostamist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 105
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. nõuab seetõttu teadusuuringute ja 
tehnoloogia arengu seitsmendas 
raamprogrammis nanomaterjalidele ja -
tehnoloogiatele eraldatud vahenditest 
olulise osa suunamist nanomaterjalide ja 
-tehnoloogiate hindamise meetodite 
väljatöötamise projektidele, et vähendada 
lünki teadmistes nimetatud materjalide ja 
tehnoloogiate, nende ohutuse ning 
inimtervisele ja keskkonnale, sealhulgas 
töökeskkonnale avaldatava mõju kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 c. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
esitada võimalikult kiiresti ettepanek luua 
alaline ja sõltumatu Euroopa 
otsustamisplatvorm nanomaterjalide ja -
tehnoloogiate järelevalveks ning 
järelevalvemetoodika (eelkõige 
metroloogia, avastamine, mürgisus ja 
epidemioloogia) alus- ja 
rakendusuuringute programm;

Or. fr
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Muudatusettepanek 107
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on seisukohal, et nanomaterjalidega 
seotud õigusloomes tuleks käsitleda 
nanomaterjale, mis tekivad 
põlemisprotsessi kõrvalsaadustena, 
arvestades õhusaastega seotud surmade 
väga suurt arvu igal aastal; 

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 108
Amalia Sartori

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on seisukohal, et nanomaterjalidega 
seotud õigusloomes tuleks käsitleda 
nanomaterjale, mis tekivad 
põlemisprotsessi kõrvalsaadustena, 
arvestades õhusaastega seotud surmade 
väga suurt arvu igal aastal;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12
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12. on seisukohal, et nanomaterjalidega 
seotud õigusloomes tuleks käsitleda 
nanomaterjale, mis tekivad 
põlemisprotsessi kõrvalsaadustena, 
arvestades õhusaastega seotud surmade 
väga suurt arvu igal aastal; 

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 110
Anne Ferreira

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on seisukohal, et nanomaterjalidega 
seotud õigusloomes tuleks käsitleda 
nanomaterjale, mis tekivad 
põlemisprotsessi kõrvalsaadustena, 
arvestades õhusaastega seotud surmade 
väga suurt arvu igal aastal; 

12. on seisukohal, et nanomaterjalidega 
seotud õigusloomes tuleks käsitleda ka 
nanomaterjale, mis tekivad 
põlemisprotsessi kõrvalsaadustena, 
arvestades, et õhu kvaliteeti käsitlevad 
õigusaktid ei hõlma väga väikeste 
(läbimõõduga alla 2,5µm) osakeste heidet 
välisõhku, ning pidades silmas
õhusaastega seotud surmade väga suurt 
arvu igal aastal;

Or. fr


