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Tarkistus 1
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Nanotiede ja nanoteknologia: 
Toimintasuunnitelma Euroopalle 2005–
2009. Ensimmäinen 
täytäntöönpanokertomus 2005–2007" 
("toimintasuunnitelma")1,

Or. en

Tarkistus 2
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean 19. 
tammikuuta 2009 antaman lausunnon2,

Or. fr

                                               
1 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle –
Nanotiede ja nanoteknologia: Toimintasuunnitelma Euroopalle 2005–2009. Ensimmäinen 
täytäntöönpanokertomus 2005–2007 (KOM(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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Tarkistus 3
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission suosituksen 
vastuullista nanotieteen ja 
nanoteknologian tutkimusta koskevista 
käytännesäännöistä1,

Or. en

Tarkistus 4
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa 
käsittelevän eurooppalaisen työryhmän 
komissiolle laatiman lausunnon 
nanolääketieteen eettisistä näkökohdista2, 

Or. en

Tarkistus 5
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

                                               
1 Komission suositus vastuullista nanotieteen ja nanoteknologian tutkimusta koskevista käytännesäännöistä, 
C(2008)424 lopullinen. 
2 Etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunto nro 21, 17. tammikuuta 2007.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/20081,

Or. en

Tarkistus 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että nanomateriaaleilla 
saadaan aikaan valtavaa edistystä 
lukuisilla eri aloilla; katsoo, että nämä 
edistysaskeleet koituvat lopulta 
kansalaisten hyväksi ja voivat parantaa 
merkittävästi Euroopan unionin 
taloudellista kilpailukykyä; katsoo, että 
tämän edistyksen ansiosta voidaan myös 
tehdä parempia päätöksiä eri aloilla, 
kuten kansanterveys, työllisyys, työterveys 
ja -turvallisuus, tietoyhteiskunta, energia, 
liikenne, turvallisuus ja avaruus, 

Or. en

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, 
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.
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Tarkistus 7
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että vaikka on laadittu 
yhteisön nanoteknologiastrategia ja 
myönnetty tutkimuksen seitsemännessä 
puiteohjelmassa noin 3 500 000 000 euroa 
nanotieteiden tutkimukseen, Euroopan 
unioni on edelleen jäljessä nykyisiä 
pääkilpailijoitaan eli Yhdysvaltoja, 
Japania ja Etelä-Koreaa, jotka vastaavat 
yli puolesta kaikista investoinneista ja 
hallitsevat kahta kolmasosaa 
maailmanlaajuisesti jätetyistä 
patenttihakemuksista; katsoo sen vuoksi, 
että tämä taloudellinen tosiasia on 
otettava huomioon yhteisön 
säädöskehysten laadinnassa,

Or. fr

Tarkistus 8
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että nanomateriaalit ovat 
todennäköisesti seuraava suuri asia, 
varsinkin kun kaiken materian 
manipulointi on ollut ihmisen suurin 
unelma jo vuosisatojen ajan,

C. toteaa, että nanomateriaalit antavat 
mahdollisuuden tehdä EU:sta vuoteen 
2010 mennessä Lissabonin strategian 
mukaisesti maailman 
kilpailukykyisimmän ja dynaamisimman 
osaamistalouden, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, 
luomaan uusia ja parempia työpaikkoja, 
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
sekä huolehtimaan ympäristöstä, 

Or. en
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Tarkistus 9
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että nanomateriaalit ovat 
todennäköisesti seuraava suuri asia, 
varsinkin kun kaiken materian 
manipulointi on ollut ihmisen suurin 
unelma jo vuosisatojen ajan,

C. toteaa, että nanomateriaalit auttavat 
ratkaisemaan maailmanlaajuisia 
ongelmia ja tekemään Euroopan 
unionista maailman kilpailukykyisimmän 
ja dynaamisimman osaamistalouden 
(Lissabonin strategian tavoite),

Or. de

Tarkistus 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että nanomateriaalit ovat 
todennäköisesti seuraava suuri asia, 
varsinkin kun kaiken materian 
manipulointi on ollut ihmisen suurin 
unelma jo vuosisatojen ajan,

C. toteaa, että nanomateriaalit auttavat 
ratkaisemaan maailmanlaajuisia 
ongelmia ja tekemään Euroopan 
unionista maailman kilpailukykyisimmän 
ja dynaamisimman osaamistalouden 
(Lissabonin strategian tavoite),

Or. de

Tarkistus 11
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että nanomateriaalit ovat 
todennäköisesti seuraava suuri asia, 
varsinkin kun kaiken materian 
manipulointi on ollut ihmisen suurin 
unelma jo vuosisatojen ajan,

C. toteaa, että nanomateriaalit ovat 
todennäköisesti seuraava suuri asia, 

Or. fr

Tarkistus 12
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että nanomateriaaleista nykyään 
käytävälle keskustelulle ovat 
tunnusomaisia monet ristiriidat, jopa 
paradoksit, joista aiheutuu erimielisyyttä 
ja poliittista kädenvääntöä aina 
perustasolta eli määritelmistä lähtien:

D. toteaa, että nanomateriaaleista 
Euroopan unionissa nykyään käytävälle 
keskustelulle on samaan tapaan kuin 
kaikelle ristiriitaiselle keskustelulle 
ihmisten jokapäiväisessä elämässä läsnä 
olevasta uudesta teknologiasta, jonka 
mahdollisia tulevia ominaisuuksia ei vielä 
täysin tunneta, tunnusomaista 
tiedemaailman jakautuminen 
nanoteknologian tutkimuksen 
kannattajiin ja vastustajiin, mikä näkyy 
poliittisessa doktriinissa; katsoo, että olisi 
tehokkaampaa koota nämä uudet 
teknologiat varmaan, moniulotteiseen ja 
kehittyvään lainsäädäntökehykseen, joka 
perustuu ennalta varautumisen 
strategiaan, jotta vältetään 
kaksinkertainen sudenkuoppa eli 
järjestelmällinen turvautuminen 
kieltoihin, kun tuotteesta ei ole tarpeeksi 
tietoa, ja kaikkien nanohiukkasia 
sisältävien tuotteiden kohtelu samalla 
tavalla ottamatta huomioon niiden 
todellista vahingollisuutta ja niiden 
lopullista käyttötarkoitusta,

– kun nanomateriaaleina pidetään 
yleensä materiaaleja, jotka ovat 



AM\771661FI.doc 9/60 PE421.227v01-00

FI

suuruusluokkaa 100 nm tai sitä 
pienempiä, tämä esitetään usein 
virheellisesti skaalana 1–100 nm, vaikka 
käsite "suuruusluokka" viittaa 
pikemminkin dimensioon kuin 
täsmälliseen kokoon,

– monet ovat sitä mieltä, että koosta 
johtuvien erilaisten ominaisuuksien olisi 
oltava riippumattomia kriteerejä 
nanomateriaalien määrittelyssä, kun taas 
toiset ehdottavat tämän käyttämistä 
kumulatiivisesti, mikä rajoittaa 
määritelmän laajuutta,

– monet katsovat, että määritelmää olisi 
edelleen supistettava liukenemattomiin ja 
hajoamattomiin nanomateriaaleihin, 
jolloin mahdolliset riskit huomioitaisiin jo 
määritelmän tasolla, kun taas toiset 
vastustavat tällaista ennalta asetettavaa 
rajoitusta,

Or. fr

Tarkistus 13
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että nanomateriaaleista nykyään 
käytävälle keskustelulle ovat 
tunnusomaisia monet ristiriidat, jopa 
paradoksit, joista aiheutuu erimielisyyttä 
ja poliittista kädenvääntöä aina 
perustasolta eli määritelmistä lähtien:

D. toteaa, että nanomateriaaleista nykyään 
käytävälle keskustelulle on tunnusomaista 
tiedon puute; panee merkille, että vaikka 
käytettävissä ei ole yhdenmukaisia 
määritelmiä, on kuitenkin olemassa tai 
kehitteillä joukko kansainvälisiä 
standardeja, joissa "nanoskaala" on 
määritelty "kokoluokaksi noin 1 nm–100 
nm" ja joissa tehdään usein 
seuraavanlainen ero: 

– kun nanomateriaaleina pidetään 
yleensä materiaaleja, jotka ovat 
suuruusluokkaa 100 nm tai sitä 

– nanokappaleet on määritelty 
"materiaaleiksi, joilla on yksi, kaksi tai 
kolme ulkoista ulottuvuutta 
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pienempiä, tämä esitetään usein 
virheellisesti skaalana 1–100 nm, vaikka 
käsite "suuruusluokka" viittaa 
pikemminkin dimensioon kuin 
täsmälliseen kokoon,

nanoskaalassa" eli erittäin pienistä 
erillisistä kappaleista muodostuviksi 
materiaaleiksi;

– monet ovat sitä mieltä, että koosta 
johtuvien erilaisten ominaisuuksien olisi 
oltava riippumattomia kriteerejä 
nanomateriaalien määrittelyssä, kun taas 
toiset ehdottavat tämän käyttämistä 
kumulatiivisesti, mikä rajoittaa 
määritelmän laajuutta,

– nanorakenteiset materiaalit on 
määritelty materiaaleiksi, "joilla on 
sisäinen rakenne tai pintarakenne 
nanoskaalassa", eli joissa näkyy pieniä 
onkaloita;

– monet katsovat, että määritelmää olisi 
edelleen supistettava liukenemattomiin ja 
hajoamattomiin nanomateriaaleihin, 
jolloin mahdolliset riskit huomioitaisiin jo 
määritelmän tasolla, kun taas toiset 
vastustavat tällaista ennalta asetettavaa 
rajoitusta,

katsoo, että komission olisi edistettävä 
nanomateriaalin yhdenmukaisen 
määritelmän aikaansaamista YK:n ja 
muiden toimivaltaisten elinten tasolla ja 
esitettävä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhteisön tämän alan koko 
lainsäädännön tarkistamista,

Or. en

Tarkistus 14
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kun nanomateriaaleina pidetään yleensä 
materiaaleja, jotka ovat suuruusluokkaa 
100 nm tai sitä pienempiä, tämä esitetään 
usein virheellisesti skaalana 1–100 nm, 
vaikka käsite "suuruusluokka" viittaa 
pikemminkin dimensioon kuin täsmälliseen 
kokoon,

– kun nanomateriaaleina pidetään yleensä 
materiaaleja, jotka ovat suuruusluokkaa 
100 nm, tämä esitetään usein virheellisesti 
skaalana 1–100 nm, vaikka käsite 
"suuruusluokka" viittaa pikemminkin 
dimensioon kuin täsmälliseen kokoon,

Or. fr

Tarkistus 15
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että koska nanoteknologiaa 
voidaan soveltaa lähes rajattomasti 
niinkin erilaisilla aloilla kuin 
elektroniikka, tekstiiliala, biolääketiede, 
terveys- ja hyvinvointi, maatalous- ja 
elintarvikeala ja energia-ala, sille on 
mahdotonta luoda yhtä ainoaa yhteisön 
säädöskehystä, 

Or. fr

Tarkistus 16
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että nanomateriaalien 
sääntelyssä on otettava huomioon myös 
nanohiukkaset sekä eri nanoteknologiat 
ja nanotuotteet, kuten nanoputket, 
nanokuidut, nanokalvot, nanoaggregaatit, 
nanoagglomeraatit (tai nanohiukkas- tai 
nanomateriaaliaggregaatit) jne., ja niiden 
käyttötarkoitukset sekä nanorakenteiset 
materiaalit, mikä tarkoittaa, että on 
sovellettava metodista lähestymistapaa ja 
testauspöytäkirjoja ja muita 
erityistoimenpiteitä,

Or. fr

Tarkistus 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että REACH-asetuksen 
yhteydessä ei ole vielä edes kyetty 
sopimaan nanomateriaalien 
identifioimiseen sovellettavasta 
ohjeistuksesta, minkä vuoksi 
rekisteröintiin liittyviä tärkeitä päätöksiä 
on jätetty talouselämän toimijoiden 
omalle vastuulle,

E. toteaa, että REACH-asetuksen 
yhteydessä tarvitaan lisäohjeistusta 
nanomateriaaleista ja erityisesti aineiden 
identifioimisesta,

Or. en

Tarkistus 18
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että REACH-asetuksen 
yhteydessä ei ole vielä edes kyetty 
sopimaan nanomateriaalien 
identifioimiseen sovellettavasta 
ohjeistuksesta, minkä vuoksi
rekisteröintiin liittyviä tärkeitä päätöksiä 
on jätetty talouselämän toimijoiden omalle 
vastuulle,

E. toteaa, että REACH-asetuksen 
yhteydessä ei ole vielä edes kyetty 
sopimaan nanomateriaalien ja 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
testaus- ja arviointitarpeiden
identifioimiseen sovellettavasta 
ohjeistuksesta; katsoo, että näin ollen
rekisteröintiin liittyviä tärkeitä päätöksiä 
on jätetty talouselämän toimijoiden omalle 
vastuulle,

Or. en

Tarkistus 19
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että ei ole selkeää tietoa F. toteaa, että tiedot nanomateriaalien 
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nanomateriaalien nykykäytöstä
kulutustuotteissa:

käytöstä kulutustuotteissa riippuvat 
tietolähteestä ja että REACH-asetus antaa 
selkeän kuvan käyttötarkoituksista,

– kun nimekkäiden laitosten luetteloissa 
esitetään yli 800 valmistajien ilmoittamaa 
nanoteknologiaan perustuvaa 
markkinoilla olevaa kulutustuotetta, 
samoja valmistajia edustavat kaupalliset 
tahot kyseenalaistavat nämä luvut 
väittäen niitä yliarvioiduiksi mutta 
esittämättä kuitenkaan itse konkreettisia 
lukuja,

– vaikka yritykset käyttävät mielellään 
"nanoväittämiä", koska termillä "nano" 
näyttää olevan myönteisiä 
markkinavaikutuksia, ne vastustavat 
jyrkästi puolueettomia 
merkintävaatimuksia,

Or. de

Tarkistus 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että ei ole selkeää tietoa
nanomateriaalien nykykäytöstä
kulutustuotteissa:

F. toteaa, että tiedot nanomateriaalien 
käytöstä kulutustuotteissa riippuvat 
tietolähteestä ja että REACH-asetus antaa 
selkeän kuvan käyttötarkoituksista,

– kun nimekkäiden laitosten luetteloissa 
esitetään yli 800 valmistajien ilmoittamaa 
nanoteknologiaan perustuvaa 
markkinoilla olevaa kulutustuotetta, 
samoja valmistajia edustavat kaupalliset 
tahot kyseenalaistavat nämä luvut 
väittäen niitä yliarvioiduiksi mutta 
esittämättä kuitenkaan itse konkreettisia 
lukuja,
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– vaikka yritykset käyttävät mielellään 
"nanoväittämiä", koska termillä "nano" 
näyttää olevan myönteisiä 
markkinavaikutuksia, ne vastustavat 
jyrkästi puolueettomia 
merkintävaatimuksia,

Or. de

Tarkistus 21
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että epäselvyys 
nanomateriaalien nykykäytöstä 
kulutustuotteissa tullee jatkumaan, ellei 
nanomateriaalien käytölle aseteta selkeitä 
ilmoitusvaatimuksia ja ellei panna 
täysimääräisesti täytäntöön direktiiviä 
2006/114/EY harhaanjohtavasta ja 
vertailevasta mainonnasta, 

Or. en

Tarkistus 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että nanoteknologian 
mahdollisten etujen kuvauksissa 
ennustetaan lähes rajattomia 
mahdollisuuksia soveltaa nanomateriaaleja 
tulevaisuudessa; katsoo kuitenkin, että 
tämä samainen mahdollisuuksien kirjo 
kutistuu lähes olemattomiin, kun aletaan 
puhua nanomateriaalien sääntelystä,

G. toteaa, että nanoteknologian 
mahdollisten etujen kuvauksissa 
ennustetaan lähes rajattomia 
mahdollisuuksia soveltaa nanomateriaaleja 
tulevaisuudessa, mutta asiasta on 
annettava säännöksiä, elleivät nykyiset 
säädökset jo kata nanomateriaaleja,
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Or. en

Tarkistus 23
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että nanoteknologian 
mahdollisten etujen kuvauksissa 
ennustetaan lähes rajattomia 
mahdollisuuksia soveltaa nanomateriaaleja 
tulevaisuudessa; katsoo kuitenkin, että 
tämä samainen mahdollisuuksien kirjo 
kutistuu lähes olemattomiin, kun aletaan 
puhua nanomateriaalien sääntelystä,

G. toteaa, että nanoteknologian 
mahdollisten etujen kuvauksissa 
ennustetaan lähes rajattomia 
mahdollisuuksia soveltaa nanomateriaaleja 
tulevaisuudessa; katsoo kuitenkin, että 
tämä samainen mahdollisuuksien kirjo 
kutistuu huomattavasti, kun aletaan puhua 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
todellisuudesta ja hyödyllisyydestä eri 
sovelluksissa ja tuotteissa sekä
nanomateriaalien sääntelystä,

Or. fr

Tarkistus 24
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että on välttämätöntä ulottaa 
yhteisön nykyisten tai muutettavina 
olevien säädösten, kuten kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) 18. joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16. helmikuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/8/EY, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 
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2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY, 
uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden 
uusista ainesosista 27. tammikuuta 1997 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97, 
elintarvikelisäaineista 16. joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008, 
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20. maaliskuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/13/EY, 
muuntogeenisten organismien 
jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä 22. syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. 
tammikuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 ja kosmeettisia valmisteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta 27. 
helmikuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/15/EY, soveltamisala koskemaan 
nanomateriaaleja,

Or. fr

Tarkistus 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin 
liittyy suuri ristiriita: kun komission 
tiedekomiteat viittaavat suuriin puutteisiin 
sekä avaintiedoissa että menetelmissä 
tällaisten tietojen saamiseksi, monet 
teollisuuden edustajat katsovat, että kaikki 
tarvittava tieto on käytettävissä eikä 
menetelmiin sisälly puutteita,

H. toteaa, että keskustelu nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksista 
jatkuu ja että komission ja OECD:n
tiedekomiteat ovat todenneet nykyiset 
testausmenetelmät periaatteessa 
käyttökelpoisiksi; toteaa, että tähän 
näkemykseen yhtyvät useimmat 
teollisuuden edustajat, jotka katsovat 
lisäksi, että suurimmasta osasta nykyään 
valmistettavia nanomateriaaleja on 
käytettävissä tarvittavat tiedot kaupallisten 
tuotteiden turvallisuuden arvioimiseksi,

Or. de

Tarkistus 26
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin 
liittyy suuri ristiriita: kun komission 
tiedekomiteat viittaavat suuriin puutteisiin 
sekä avaintiedoissa että menetelmissä 
tällaisten tietojen saamiseksi, monet 
teollisuuden edustajat katsovat, että kaikki 
tarvittava tieto on käytettävissä eikä 
menetelmiin sisälly puutteita,

H. toteaa, että keskustelu nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksista 
jatkuu ja että komission ja OECD:n
tiedekomiteat ovat todenneet nykyiset 
testausmenetelmät periaatteessa 
käyttökelpoisiksi; toteaa, että tähän 
näkemykseen yhtyvät useimmat 
teollisuuden edustajat, jotka katsovat 
lisäksi, että suurimmasta osasta nykyään 
valmistettavia nanomateriaaleja on 
käytettävissä tarvittavat tiedot kaupallisten 
tuotteiden turvallisuuden arvioimiseksi,

Or. de
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Tarkistus 27
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin 
liittyy suuri ristiriita: kun komission 
tiedekomiteat viittaavat suuriin puutteisiin 
sekä avaintiedoissa että menetelmissä 
tällaisten tietojen saamiseksi, monet 
teollisuuden edustajat katsovat, että kaikki 
tarvittava tieto on käytettävissä eikä 
menetelmiin sisälly puutteita,

H. katsoo, että nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin 
liittyy suuri ristiriita; toteaa, että 
Euroopan unionin tiedekomiteat ja 
virastot viittaavat suuriin puutteisiin sekä 
avaintiedoissa että menetelmissä tällaisten 
tietojen saamiseksi; katsoo, että EU:n on 
edelleen investoitava nanomateriaalien 
tutkimukseen ja kehitykseen ja kehitettävä 
yhteistyössä virastojensa ja 
kansainvälisten kumppaneidensa kanssa 
arviointimenetelmiä sekä asianmukaiset 
ja yhdenmukaiset menettelyt ja 
tieteellinen nimikkeistö,

Or. en

Tarkistus 28
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin 
liittyy suuri ristiriita: kun komission 
tiedekomiteat viittaavat suuriin puutteisiin 
sekä avaintiedoissa että menetelmissä 
tällaisten tietojen saamiseksi, monet 
teollisuuden edustajat katsovat, että kaikki 
tarvittava tieto on käytettävissä eikä 
menetelmiin sisälly puutteita,

H. katsoo, että nanomateriaalien 
turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin 
liittyy suuri ristiriita, vaikka komission 
tiedekomiteat viittaavat suuriin puutteisiin 
sekä avaintiedoissa että menetelmissä 
tällaisten tietojen saamiseksi ja toisaalta 
nanoteknologiaa ja nanomateriaaleja 
koskevan tietämysaukon paikkaamiseen;
ottaa huomioon, että monet teollisuuden 
edustajat katsovat, että kaikki tarvittava 
tieto on käytettävissä eikä menetelmiin 
sisälly puutteita,



AM\771661FI.doc 19/60 PE421.227v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 29
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja 
terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea 
(SCENIHR) on identifioinut joidenkin 
nanomateriaalien erityisiä terveysriskejä 
ja myrkyllisiä ympäristövaikutuksia ja 
katsonut, että tehdyt havainnot viittaavat 
mahdollisiin vaaroihin, jotka olisi 
huomioitava,

Or. en

Tarkistus 30
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. ottaa lisäksi huomioon SCENIHR:n
havainnot, että ei ole olemassa luotettavaa 
tietoa ihmisten ja ympäristön 
altistumisesta, että on kehitettävä 
riskinarviointimenetelmiä niin pitkälle, 
että saadaan käyttöön riittävästi 
tieteellistä tietoa ihmisille ja ympäristölle 
mahdollisesti koituvien haittojen 
luonnehtimiseksi ja että on kehitettävä 
edelleen sekä altistumisen arviointia että 
riskien tunnistamista ja vahvistettava ja 
standardoitava niissä käytettävät 
menetelmät,
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Or. en

Tarkistus 31
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H c. pitää huolestuttavana yhdistelmää, 
jossa on näyttöä tiettyjen 
nanomateriaalien riskeistä, mutta ei 
kuitenkaan kyetä arvioimaan 
asianmukaisesti nanomateriaalien riskejä,

Or. en

Tarkistus 32
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H d. katsoo, että tutkimuksen 
seitsemännessä puiteohjelmassa (FP7) 
nanomateriaalien ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusnäkökohdille varattu rahoitus 
on aivan riittämätön; katsoo lisäksi, että 
arviointikriteerit, jotka koskevat 
tutkimushankkeita nanomateriaalien 
turvallisuuden arvioimiseksi, ovat liian 
rajoittavat (niissä on vähän tilaa 
innovoinnille), minkä vuoksi niillä ei 
voida edistää tehokkaasti 
nanomateriaalien arvioimiseksi pikaisesti
tarvittavien tieteellisten menetelmien 
kehittämistä,

Or. en
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Tarkistus 33
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että erittäin suuri osa 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
nanoteknologian tutkimukseen 
tarkoitetuista määrärahoista on 
myönnetty nanoteknologian tutkimus- ja 
kehitysohjelmille, mikä haittaa sellaisten
arviointimenetelmien kehittämistä, joissa 
keskitytään nimenomaan 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
turvallisuuden sekä terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin,

Or. fr

Tarkistus 34
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H e. katsoo, että tietämys mahdollisista 
terveys- ja ympäristövaikutuksista on 
selvästi jäljessä markkinakehityksen 
tahdista, mikä antaa aiheen pohtia 
perinpohjaisesti sitä, kyetäänkö nykyisellä 
hallintomallilla käsittelemään uusia 
teknologioita reaaliajassa,

Or. en
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Tarkistus 35
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa kehottaneensa tutkimaan vaikeasti 
liukenevien tai biohajoamattomien 
nanohiukkasten vaikutuksia ennalta 
varautumisen periaatetta noudattaen ennen 
tällaisten hiukkasten saattamista tuotantoon 
ja markkinoille,

I. toteaa kehottaneensa nanotieteestä ja 
nanoteknologiasta: toimintasuunnitelma 
Euroopalle 2005–2009 28. syyskuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa1

tutkimaan vaikeasti liukenevien tai 
biohajoamattomien nanohiukkasten 
vaikutuksia ennalta varautumisen 
periaatetta noudattaen ennen tällaisten 
hiukkasten saattamista tuotantoon ja 
markkinoille,

Or. fr

Tarkistus 36
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että nanomateriaaleja koskevasta 
sääntelystä annetun komission tiedonannon 
arvoa heikentää merkittävästi se, että siinä 
ei esitetä mitään nanomateriaalien 
erityisominaisuuksista eikä 
nanomateriaalien nykyisistä 
käyttötarkoituksista, mahdollisista riskeistä 
ja eduista,

J. katsoo, että nanomateriaaleja koskevasta 
sääntelystä annetun komission tiedonannon 
arvoa vähentää merkittävästi se, että siinä 
ei esitetä mitään nanomateriaalien 
erityisominaisuuksista eikä 
nanomateriaalien nykyisistä 
käyttötarkoituksista, mahdollisista riskeistä 
ja eduista, mikä saa epäilemään 
nanoteknologian ja nanomateriaalien
erityisetuja ja lisäarvoa tavanomaisiin 
teknologioihin, materiaaleihin ja aineisiin 
verrattuna,

Or. fr

                                               
1 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
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Tarkistus 37
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että nanomateriaaleja koskevasta 
sääntelystä annetun komission tiedonannon 
arvoa heikentää merkittävästi se, että 
siinä ei esitetä mitään nanomateriaalien 
erityisominaisuuksista eikä
nanomateriaalien nykyisistä 
käyttötarkoituksista, mahdollisista riskeistä 
ja eduista,

J. katsoo, että nanomateriaaleja koskevasta 
sääntelystä annetun komission tiedonannon 
arvo olisi suurempi, jos siinä annettaisiin 
enemmän tietoa nanomateriaalien 
erityisominaisuuksista, nanomateriaalien 
nykyisistä käyttötarkoituksista, 
mahdollisista riskeistä ja eduista,

Or. en

Tarkistus 38
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että komissio on esittänyt vain
legalistisen katsauksen asiaa koskevaan 
yhteisön lainsäädäntöön eikä ole 
huomioinut nanomateriaalien nykyisiä tai 
todennäköisiä tulevia käyttötarkoituksia 
eikä yksilöinyt nanomateriaalien 
erityisluonnetta ja siitä johtuvia haasteita,

K. toteaa, että komissio on esittänyt 
katsauksen asiaa koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön keskittyen nykyään 
tuotannossa oleviin ja/tai markkinoille 
saatettuihin nanomateriaaleihin,

Or. en

Tarkistus 39
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa komission esittämän katsauksen 
osoittavan, että yhteisön nykyisessä
lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä 
nanoteknologiasta,

L. toteaa komission esittämän katsauksen 
osoittavan, että yhteisön lainsäädännössä ei 
tarvita erityisiä säännöksiä 
nanoteknologiasta, koska nanomateriaalit 
ovat aineita ja aineet on katettu riittävästi 
kemiallisista aineista annetulla 
lainsäädännöllä ja alakohtaisella 
lainsäädännöllä,

Or. de

Tarkistus 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa komission esittämän katsauksen 
osoittavan, että yhteisön nykyisessä
lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä 
nanoteknologiasta,

L. toteaa komission esittämän katsauksen 
osoittavan, että yhteisön nykyisessä 
lainsäädännössä ei tarvita erityisiä 
säännöksiä nanoteknologiasta, koska 
nanomateriaalit ovat aineita ja aineet on 
katettu riittävästi kemiallisista aineista 
annetulla lainsäädännöllä ja 
alakohtaisella lainsäädännöllä,

Or. de

Tarkistus 41
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. toteaa REACH-asetuksen lähemmän 
tarkastelun paljastavan monia puutteita 
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nanomateriaalien suhteen:
– yhden tonnin raja-arvolla suljetaan 
pieninä määrinä tuotetut nanomateriaalit 
soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka 
kulutushyödykkeissä on tällaisia 
nanomateriaaleja,
– altistumisen arviointi on pakollista vain 
tuotteille, joita valmistaja tuottaa yli 10 
tonnia vuodessa ja joiden on todettu 
täyttävän direktiivin 67/548/ETY mukaiset 
vaarallisiksi luokittelua koskevat kriteerit; 
koska riskien tunnistamisessa on 
kuitenkin vielä vaikeuksia, altistumisen 
arviointia ei ehkä voida tehdä nykyisten 
menetelmien avulla, vaikka altistumisen 
arviointi on erittäin tärkeä 
nanomateriaalien asianmukaisessa 
riskinarvioinnissa,
– REACH-asetuksen tuotteissa olevia 
aineita koskevat ilmoitusvaatimukset 
koskevat vain erityistä huolta aiheuttavia 
aineita, jotka sisältyvät lupamenettelyn 
piiriin mahdollisesti sisällytettävien 
aineiden luetteloon ja joiden pitoisuus 
tuotteessa on yli 0,1 painoprosenttia ja 
joita on kyseisissä tuotteissa yhteensä yli 
tonnin tuottajaa ja vuotta kohti; 
lupamenettelyn piiriin mahdollisesti 
sisällytettävien aineiden luettelossa ei 
tällä hetkellä ole kuitenkaan yhtään 
nanomateriaalia, ja luettelointi olisikin 
vaikeaa, koska nanomateriaalien riskien 
tunnistamisessa on ongelmia, ja vaikka 
ongelmat saataisiin ratkaistua, 
nanomateriaalien määrä ei 
todennäköisesti ylittäisi tonni- ja 
pitoisuusraja-arvoja, joten nykyisellä 
REACH-asetuksella tuskin päästään 
tuotteissa olevien nanomateriaalien 
ilmoittamiseen,

Or. en
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Tarkistus 42
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. toteaa, että aineet, joita voidaan 
käyttää nanomateriaaleina, eivät kuulu 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
soveltamisalaan, eikä näin ollen 
myöskään kyseisten aineiden arviointi, 
niiden nanometriset muodot mukaan 
luettuina; toteaa, että asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 (REACH) 
nanomateriaaleja ei ole katsottu suuren 
riskin omaaviksi aineiksi ja että 
artikloihin sisältyvien aineiden osalta 
ilmoitusvelvollisuus koskee syöpää 
aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi ja 
lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja 
aineita vasta, jos ylittyy 0,1 prosentin raja;
toteaa, että aineille altistumisen arviointia 
edellytetään vasta, jos aine on arvioitu 
ihmisen terveyden tai ympäristön 
kannalta myrkylliseksi,

Or. fr

Tarkistus 43
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L b. toteaa, että 
nanomateriaalisäännösten puuttuminen 
uhkaa vaarantaa 
jätehuoltolainsäädännön asianmukaisen 
soveltamisen: 
– jätteen asianmukainen käsittely riippuu 
muun muassa jätteen vaarallisuudesta 
(vrt. eri kaatopaikkajätteiden 
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hyväksymiskriteerit), mutta asia ei koske 
nanomateriaaleja niin kauan kuin ei ole 
sovittu riskintunnistusmenetelmästä, 
minkä vuoksi nanomateriaalit eivät käy 
läpi erityiskäsittelyä joutuessaan 
yleisjätteen (mistä tahansa kiinteästä 
yhdyskuntajätteestä aina vaaralliseen 
jätteeseen saakka) joukkoon,
– jätteenpolton päästöraja-arvoja 
sovelletaan vain tiettyihin tunnettuihin 
pilaaviin aineisiin eikä 
nanomateriaaleihin, vaikka jotkut niistä 
olisikin ehkä luokiteltava pilaaviksi 
aineiksi taikka saattaisivat edellyttää 
erityiskäsittelyä (esimerkiksi 
nanohiiliputket, joilla voi olla asbestin 
kaltaisia ominaisuuksia, palavat vasta 
erittäin korkeissa lämpötiloissa),

Or. en

Tarkistus 44
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L c. toteaa, että ilman- ja 
vesiensuojelulainsäädäntö ei tunne 
nanomateriaaleja, koska nykyiset raja-
arvot tai laatustandardit perustuvat 
massaan, kun taas nanomateriaalien 
asianmukaisessa arvioinnissa tarvittaisiin 
toisenlaisia mitta-asteikkoja (kuten 
hiukkasmäärä tai kokonaispinta-ala), 

Or. en
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Tarkistus 45
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L d. toteaa, että ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämistä koskeva lainsäädäntö ei 
kata asianmukaisesti nanomateriaalien 
mahdollisia riskejä:

– tiettyjen nanomateriaalien valmistus ei 
ole ehkä asianmukaisesti katettu, koska 
ne eivät mahdu perinteisen kemiallisen 
nimikkeistön kategorioihin (esimerkiksi 
fullereenit, jotka eivät ole orgaanisia 
aineita ja eroavat suuresti 
epäorgaanisesta hiilestä),
– valmistuksen jälkeinen käsittely ei ehkä 
ole katettu (esimerkiksi nanohiiliputkien 
jalostaminen tuotteiksi),
– on vaikea nähdä, miten eri 
nanomateriaaleille voitaisiin laatia 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat BREF-viiteasiakirjat, koska 
nanomateriaaleja on lähestyttävä 
tapauskohtaisesti, 

Or. en

Tarkistus 46
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L e. toteaa, että työsuojelulainsäädännön 
keskeisten säännösten toimivuudessa on 
perustavanlaatuisia ongelmia 
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nanomateriaalien suhteen:
– työnantajien velvollisuus tehdä 
riskinarviointi pohjaksi 
riskinhallintatoimenpiteille, kuten 
korvaaminen tai työssä altistumisen raja-
arvot, vesittyy, koska nanomateriaalien 
osalta ei ole asianmukaisia yhteisesti 
sovittuja riskinarviointimenetelmiä eikä 
säännöksiä,

– nykyisillä välineillä ei monesti kyetä 
havaitsemaan nanomateriaaleja, minkä 
vuoksi altistumista on vaikea valvoa,

Or. en

Tarkistus 47
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L f. katsoo, että nanomateriaaleja 
koskevat tärkeät tarkistukset, joista 
neuvosto ja parlamentti paraikaa 
neuvottelevat kosmeettisista valmisteista 
annetun direktiivin uudelleenlaadinnan ja 
uuselintarvikkeista annetun asetuksen 
tarkistamisen yhteydessä, ovat selkeä 
osoitus siitä, että yhteisön lainsäädäntöä 
on muutettava niin, että se kattaa 
asianmukaisesti nanomateriaaleihin 
liittyvät näkökohdat, 

Or. en

Tarkistus 48
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L g kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L g. toteaa, että nanomateriaalien 
sääntelystä käytävä nykykeskustelu 
rajoittuu pääasiassa asiantuntijapiireihin, 
vaikka nanomateriaalit saattavat 
aiheuttaa paljon laajakantoisemman 
yhteiskunnallisen muutoksen, joka 
edellyttää kansalaisten kattavaa 
kuulemista ja yleisön osallistumista 
täysipainoisesti päätöksentekoon,

Or. en

Tarkistus 49
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että laajat 
nanomateriaalipatentit voivat tukahduttaa 
innovoinnin,

M. katsoo, että laajat 
nanomateriaalipatentit ja suuret 
patentointikustannukset sekä erittäin 
pienten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten olemattomat mahdollisuudet 
hakea patentteja, voivat tukahduttaa 
innovoinnin,

Or. fr

Tarkistus 50
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että nanoteknologian 
mahdollinen lähentyminen bioteknologian 
ja tietotekniikan kanssa nostaa esiin 

N. katsoo, että nanoteknologian 
mahdollinen lähentyminen bioteknologian, 
biologian, kognitiotieteiden ja 
tietotekniikan kanssa nostaa esiin vakavia 
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vakavia eettisiä kysymyksiä, eettisiä kysymyksiä sekä turvallisuus- ja 
perusoikeuskysymyksiä,

Or. fr

Tarkistus 51
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että nanoteknologian 
mahdollinen lähentyminen bioteknologian 
ja tietotekniikan kanssa nostaa esiin 
vakavia eettisiä kysymyksiä,

N. katsoo, että nanoteknologian 
mahdollinen lähentyminen bioteknologian 
ja tietotekniikan kanssa nostaa esiin 
vakavia eettisiä kysymyksiä, joiden 
analysoimiseksi luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa 
käsittelevän eurooppalaisen työryhmän 
olisi syytä antaa uusi lausunto,

Or. en

Tarkistus 52
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. katsoo, että vastuullista nanotieteen 
ja nanoteknologian tutkimusta koskevat 
käytännesäännöt ovat tärkeä väline 
nanomateriaalien turvallisen, 
kokonaisvaltaisen ja vastuullisen 
tutkimuksen varmistamisessa; katsoo, että 
kaikkien tuottajien, jotka aikovat 
valmistaa tai saattaa markkinoille 
nanomateriaaleja, on hyväksyttävä 
kyseiset käytännesäännöt ja noudatettava 
niitä,
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Or. en

Tarkistus 53
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. katsoo, että nanoteknologiaa ja 
nanomateriaaleja koskevan ohjeistuksen 
ja sääntelyn perustaksi on otettava 
ennalta varautumisen periaate, 
aiheuttajaperiaate ja kestävyystavoitteet, 
joiden avulla voidaan ohjata 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
kehitystä yhteiskuntaa entistä paremmin 
hyödyttäviin käyttötarkoituksiin,

Or. fr

Tarkistus 54
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on vakuuttunut siitä, että 
nanomateriaalien edut voivat toteutua vain 
selkeissä säädöspuitteissa, joissa otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
nanomateriaaleihin mahdollisesti liittyvät 
turvallisuusongelmat;

1. on vakuuttunut siitä, että 
nanomateriaalien edut ovat entistä 
arvokkaampia, jos niillä voidaan vastata 
kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja niistä 
annetaan säädöksiä tai standardeja, jotka 
on räätälöity vastaamaan odotettavissa 
olevia hyvin moninaisia teknisiä ja 
teollisia sovelluksia ja joissa otetaan 
huomioon niin terveys- ja 
turvallisuusnäkökohdat kuin tutkimus- ja 
kehitysnäkökohdat sekä 
immateriaalioikeuksia ja innovointia 
koskevat näkökohdat;

Or. fr
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Tarkistus 55
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on vakuuttunut siitä, että 
nanomateriaalien edut voivat toteutua vain 
selkeissä säädöspuitteissa, joissa otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
nanomateriaaleihin mahdollisesti liittyvät 
turvallisuusongelmat;

1. on vakuuttunut siitä, että 
nanoteknologian ja nanomateriaalien edut 
voivat toteutua vain selkeissä poliittisissa 
ja säädöspuitteissa, joissa otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
nanoteknologiaan, nanomateriaaleihin ja 
niiden nykyisiin ja tuleviin sovelluksiin
mahdollisesti liittyvät 
turvallisuusongelmat;

Or. fr

Tarkistus 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin harhaanjohtavana
komission näkemystä, että vaikka yhteisön 
oikeudessa ei ole erityisiä säännöksiä 
nanoteknologista, nykyinen lainsäädäntö 
kattaa periaatteessa nanomateriaaleihin 
liittyvät riskit, kun itse asiassa on niin, 
että komissio on sokea nanoteknologian 
riskeille, koska ei ole riittävästi tietoa ja 
asianmukaisia menetelmiä kyseisten 
riskien arvioimiseksi;

3. tukee komission näkemystä, että 
nykyinen lainsäädäntö kattaa periaatteessa 
nanomateriaaleihin liittyvät riskit, ja 
katsoo, että tiedot ja 
riskinarviointimenetelmät ovat 
periaatteessa käyttökelpoisia ja että 
menetelmien tarkastelu on annettava 
OECD:n nanomateriaalityöryhmän 
tehtäväksi;

Or. de
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Tarkistus 57
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin harhaanjohtavana
komission näkemystä, että vaikka yhteisön 
oikeudessa ei ole erityisiä säännöksiä 
nanoteknologista, nykyinen lainsäädäntö 
kattaa periaatteessa nanomateriaaleihin 
liittyvät riskit, kun itse asiassa on niin, 
että komissio on sokea nanoteknologian 
riskeille, koska ei ole riittävästi tietoa ja 
asianmukaisia menetelmiä kyseisten 
riskien arvioimiseksi;

3. tukee komission näkemystä, että 
nykyinen lainsäädäntö kattaa periaatteessa 
nanomateriaaleihin liittyvät riskit, ja 
katsoo, että tiedot ja 
riskinarviointimenetelmät ovat 
periaatteessa käyttökelpoisia ja että 
menetelmien tarkastelu on annettava 
OECD:n nanomateriaalityöryhmän 
tehtäväksi;

Or. de

Tarkistus 58
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää erittäin harhaanjohtavana 
komission näkemystä, että vaikka yhteisön 
oikeudessa ei ole erityisiä säännöksiä 
nanoteknologista, nykyinen lainsäädäntö 
kattaa periaatteessa nanomateriaaleihin 
liittyvät riskit, kun itse asiassa on niin, 
että komissio on sokea nanoteknologian 
riskeille, koska ei ole riittävästi tietoa ja 
asianmukaisia menetelmiä kyseisten 
riskien arvioimiseksi;

3. katsoo, että vaikka nykyinen 
lainsäädäntö kattaa periaatteessa 
nanomateriaaleihin liittyvät riskit, sitä on 
täydennettävä nanomateriaaleja 
koskevilla asianmukaisilla tiedoilla, 
testimenetelmillä ja 
riskinarviointimenetelmillä, jotta 
varmistetaan riittävä suojelutaso;

Or. en
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Tarkistus 59
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että niin kauan kuin 
lainsäädännössä ei ole erityisiä 
säännöksiä nanoteknologiasta ja niin 
kauan kuin ei ole tietoa eikä edes 
menetelmiä nanomateriaaleihin liittyvien 
riskien arvioimiseksi, pelkästään nykyisen 
lainsäädännön tehokkaammalla 
täytäntöönpanolla ei voida saavuttaa 
riittävän tasoista suojelua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että niin kauan kuin 
lainsäädännössä ei ole erityisiä 
säännöksiä nanoteknologiasta ja niin 
kauan kuin ei ole tietoa eikä edes 
menetelmiä nanomateriaaleihin liittyvien 
riskien arvioimiseksi, pelkästään nykyisen 
lainsäädännön tehokkaammalla 
täytäntöönpanolla ei voida saavuttaa 
riittävän tasoista suojelua;

4. katsoo, että on tärkeää sisällyttää 
nanomateriaalit kulutushyödykkeistä 
annetun yhteisön lainsäädännön 
soveltamisalaan eikä ainoastaan paraikaa 
muutettavina oleviin säädöksiin, kuten 
kosmeettisia valmisteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta 27. 
helmikuuta 2003 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/15/EY ja uuselintarvikkeista ja 
elintarvikkeiden uusista ainesosista 27. 
tammikuuta 1997 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
258/97, vaan myös kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
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(REACH) 18. joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16. helmikuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/8/EY, 
elintarvikelisäaineista 16. joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008, 
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20. maaliskuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/13/EY, 
muuntogeenisten organismien 
jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä 22. syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. 
tammikuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 ja yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY soveltamisalaan,

Or. fr

Tarkistus 61
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että niin kauan kuin 
lainsäädännössä ei ole erityisiä 
säännöksiä nanoteknologiasta ja niin 
kauan kuin ei ole tietoa eikä edes 
menetelmiä nanomateriaaleihin liittyvien 
riskien arvioimiseksi, pelkästään nykyisen 
lainsäädännön tehokkaammalla 
täytäntöönpanolla ei voida saavuttaa 
riittävän tasoista suojelua;

4. katsoo, että vaikka nykyinen 
lainsäädäntö kattaa nanomateriaalit 
riittävästi ja OECD on vahvistanut 
testausmenetelmien käyttökelpoisuuden, 
on kehitettävä edelleen välineitä nykyisten 
säännösten täytäntöönpanemiseksi;

Or. de

Tarkistus 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että niin kauan kuin 
lainsäädännössä ei ole erityisiä 
säännöksiä nanoteknologiasta ja niin 
kauan kuin ei ole tietoa eikä edes 
menetelmiä nanomateriaaleihin liittyvien 
riskien arvioimiseksi, pelkästään nykyisen 
lainsäädännön tehokkaammalla 
täytäntöönpanolla ei voida saavuttaa 
riittävän tasoista suojelua;

4. katsoo, että vaikka nykyinen 
lainsäädäntö kattaa nanomateriaalit 
riittävästi ja OECD on vahvistanut 
testausmenetelmien käyttökelpoisuuden, 
on kehitettävä edelleen välineitä nykyisten 
säännösten täytäntöönpanemiseksi;

Or. de

Tarkistus 63
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että ehdotetulla 5. katsoo, että komission on toteutettava 
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täytäntöönpanotavalla ei saada aikaan 
komission tavoittelemaa turvallista ja
yhtenäistä lähestymistapaa 
nanoteknologiaan, koska markkinoilla on 
jo lukuisia nanomateriaaleja varsinkin 
aroissa sovelluksissa, kuten 
henkilökohtaiseen hygieniaan 
tarkoitetuissa tuotteissa tai 
puhdistusaineissa, eikä niiden 
turvallisuutta ole arvioitu asianmukaisesti 
eikä kuluttajille ole annettu 
asianmukaista tietoa kyseisistä 
käyttötarkoituksista;

tarvittavat toimenpiteet, jotta saadaan 
aikaan turvallinen ja yhtenäinen 
lähestymistapa nanoteknologiaan;

Or. de

Tarkistus 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että ehdotetulla 
täytäntöönpanotavalla ei saada aikaan
komission tavoittelemaa turvallista ja 
yhtenäistä lähestymistapaa 
nanoteknologiaan, koska markkinoilla on 
jo lukuisia nanomateriaaleja varsinkin 
aroissa sovelluksissa, kuten 
henkilökohtaiseen hygieniaan 
tarkoitetuissa tuotteissa tai 
puhdistusaineissa, eikä niiden 
turvallisuutta ole arvioitu asianmukaisesti 
eikä kuluttajille ole annettu 
asianmukaista tietoa kyseisistä 
käyttötarkoituksista;

5. katsoo, että komission on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta saadaan 
aikaan turvallinen ja yhtenäinen 
lähestymistapa nanoteknologiaan;

Or. de
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Tarkistus 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että ehdotetulla 
täytäntöönpanotavalla ei saada aikaan 
komission tavoittelemaa turvallista ja 
yhtenäistä lähestymistapaa 
nanoteknologiaan, koska markkinoilla on
jo lukuisia nanomateriaaleja varsinkin
aroissa sovelluksissa, kuten 
henkilökohtaiseen hygieniaan 
tarkoitetuissa tuotteissa tai 
puhdistusaineissa, eikä niiden 
turvallisuutta ole arvioitu asianmukaisesti 
eikä kuluttajille ole annettu 
asianmukaista tietoa kyseisistä 
käyttötarkoituksista;

5. katsoo, että Euroopan unionin 
tavoittelema turvallinen, vastuullinen ja 
yhtenäinen tapa lähestyä nanoteknologiaa 
vaarantuu, koska ei ole tietoa markkinoilla 
jo olevista nanomateriaaleista, varsinkaan
aroissa sovelluksissa, kuten 
henkilökohtaiseen hygieniaan 
tarkoitetuissa tuotteissa, käytettävistä 
nanomateriaaleista; pyytää komissiota 
laatimaan ennen kesäkuuta 2011 
kertomuksen Euroopan markkinoilla 
olevista nanomateriaaleista ja niiden 
turvallisuudesta ja perustamaan 
tarvittaessa tutkimuksen seitsemänteen 
puiteohjelmaan Euroopan 
erityisrahaston, josta rahoitetaan 
nanomateriaalien turvallista kehittämistä 
ja käyttöä koskevaa tutkimusta;

Or. en

Tarkistus 66
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. vaatii epäämään markkinoille 
saattamista koskevan luvan 
nanoteknologiatuotteilta tai 
nanomateriaaleja sisältäviltä tuotteilta, 
joihin liittyy työntekijöiden tai kuluttajien 
altistumisriski tai riski hallitsemattomasta 
leviämisestä ympäristöön; katsoo, että 
tällainen toimenpide on välttämätön niin 
kauan kuin ei ole erityisiä 
arviointimenetelmiä sellaisten tieteellisten 
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tietojen saamiseksi, jotka osoittavat 
nanoteknologian ja nanomateriaalit 
turvallisiksi ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle;

Or. fr

Tarkistus 67
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. vaatii, että jo markkinoille saatetut 
nanoteknologiatuotteet tai 
nanomateriaaleja sisältävät tuotteet 
tutkitaan uudelleen asetukseen (EY) N:o 
1907/2006 (REACH) sisältyvän "ei 
tietoja, ei markkinoita" -periaatteen
mukaisesti ja että kyseiset tuotteet 
vedetään pois markkinoilta, jos ilmenee, 
ettei niistä ole käytettävissä tietoja tai jos 
tiedot ovat riittämättömiä sen 
määrittämiseksi, ovatko tuotteet 
turvallisia ihmisten terveyden ja 
ympäristön kannalta;

Or. fr

Tarkistus 68
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. vaatii toteuttamaan käsittely- ja 
erottelutoimenpiteitä nanoteknologiaa ja 
nanomateriaaleja sisältävälle 
tuotejätteelle sekä 
ilmankäsittelytoimenpiteitä ja 
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nestemäisen jätteen käsittelytoimenpiteitä 
nanoteknologia- ja nanomateriaalialan 
teollisuudessa, jotta estetään 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
hallitsematon leviäminen; 

Or. fr

Tarkistus 69
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
perinpohjaisesti uudelleen kantaansa 
nanomateriaalien sääntelyyn ja 
tarkistamaan pikaisesti kaiken asiaa 
koskevan lainsäädännön, jotta saadaan 
joustava hallinnointijärjestelmä 
varhaisvaroituksineen ja riskiluokkineen 
ennen kuin teknologia on niin 
vakiintunut, ettei sen kehitystä enää voida 
ohjata valvotusti; 

Or. en

Tarkistus 70
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota ehdottamaan
kaiken asiaa koskevan lainsäädännön 
tarkistamista vuoden 2009 loppuun 
mennessä, jotta voidaan toteuttaa 
täysimääräisesti periaate "ei tietoja, ei 
markkinoita" nanomateriaalien 
käyttämisessä kulutustuotteissa tai 

6. kehottaa komissiota tarkistamaan
kaiken asiaa koskevan lainsäädännön 
vuoden 2012 loppuun mennessä sen 
varmistamiseksi, että säännökset ja 
täytäntöönpanotoimenpiteet ilmentävät 
nanomateriaalien erityispiirteitä, joilla 
työntekijät, kuluttajat ja/tai ympäristö 
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ympäristöön päätyvissä tuotteissa; voivat altistua;

Or. en

Tarkistus 71
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota ehdottamaan kaiken 
asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista 
vuoden 2009 loppuun mennessä, jotta 
voidaan toteuttaa täysimääräisesti periaate 
"ei tietoja, ei markkinoita" 
nanomateriaalien käyttämisessä 
kulutustuotteissa tai ympäristöön 
päätyvissä tuotteissa;

6. kehottaa komissiota ehdottamaan kaiken 
asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista 
vuoden 2009 loppuun mennessä, jotta 
voidaan toteuttaa täysimääräisesti periaate 
"ei tietoja, ei markkinoita" 
nanomateriaalien sellaisessa käytössä 
kulutustuotteiden valmistuksessa, jolla on 
todennäköisiä tai osoitettuja terveys- ja 
ympäristövaikutuksia;

Or. fr

Tarkistus 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota ehdottamaan kaiken 
asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista 
vuoden 2009 loppuun mennessä, jotta 
voidaan toteuttaa täysimääräisesti periaate 
"ei tietoja, ei markkinoita" 
nanomateriaalien käyttämisessä
kulutustuotteissa tai ympäristöön 
päätyvissä tuotteissa;

6. kehottaa komissiota ehdottamaan kaiken 
asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista 
vuoden 2009 loppuun mennessä, jotta 
voidaan toteuttaa täysimääräisesti periaate 
"ei tietoja, ei markkinoita" vaatimalla 
markkinoille tulossa olevien materiaalien 
testeihin perustuvaa arviointia ja 
hyväksyntää tapauksissa, joissa 
nanomateriaaleja käytetään
kulutustuotteissa tai ympäristöön 
päätyvissä tuotteissa;



AM\771661FI.doc 43/60 PE421.227v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 73
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota esittämään 30. 
kesäkuuta 2010 mennessä selkeän ja 
johdonmukaisen poliittisen kehyksen 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
määrittelyn perusnäkökohdille keskittyen 
ensisijaisesti seuraaviin tavoitteisiin:
– määritellään suuruusluokka uudelleen 
välille 0,3 nm ja 300 nm,
– sisällytetään relevantteihin säädöksiin 
aineet, joilla on nanomateriaalien 
kaltaisia ominaisuuksia, vaikka niiden 
koko olisi lainsäädännössä vahvistettua 
suurempi,
– sisällytetään asiaa koskevaan 
lainsäädäntöön kaikki nanoteknologia ja 
nanomateriaalit riippumatta niiden 
erityisominaisuuksista, kuten kertyvä, 
pysyvä jne., sekä aggregaatit, 
agglomeraatit, yhdistelmämateriaalit ja 
itseuudentuvat materiaalit;

Or. fr

Tarkistus 74
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa ottamaan yhteisön 
lainsäädännössä käyttöön 
nanomateriaalien kattavan tieteellisen 
määritelmän edellytykseksi, jonka 
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perusteella tehdään muutoksia asiaa 
koskevaan horisontaaliseen ja 
alakohtaiseen lainsäädäntöön; 

Or. en

Tarkistus 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota laatimaan 
luettelon nanomateriaalien tyypeistä ja 
käyttötarkoituksista ennen niiden 
saattamista yhteisön markkinoille ja sen 
jälkeen ja asettamaan luettelon yleisön 
saataville;

Or. en

Tarkistus 76
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. kehottaa laatimaan luettelon 
nanoteknologian ja nanomateriaalien eri 
tyypeistä ja käyttötarkoituksista ja niiden 
julkisesta ja yksityisestä tutkimuksesta ja 
asettamaan luettelon yleisön saataville;

Or. fr
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Tarkistus 77
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. kehottaa erityisesti muuttamaan 
REACH-asetusta niin, että varmistetaan 
viimeistään 18 kuukauden kuluttua 
voimaantulosta seuraavat:
– valmistettujen tai maahantuotujen 
nanomateriaalien yksinkertaistettu 
rekisteröintimenettely (raja-
arvoperusteena esimerkiksi pinta-
aktiivisuus kokonaispainon sijasta) ja 
tärkeimmät tiedot fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista sekä toksikologisista ja 
ekotoksikologisista vaikutuksista,
– kemikaaliturvallisuusraportti, johon 
sisältyy altistumisen arviointi kaikkien 
rekisteröityjen nanomateriaalien osalta 
riippumatta riskintunnistuksesta,
– ilmoitusvaatimusten soveltaminen 
kaikkiin nanomateriaaleihin, jotka on 
saatettu markkinoille sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa riippumatta 
paino- ja pitoisuusrajoista;

Or. en

Tarkistus 78
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. kehottaa soveltamaan 
huolehtimisvelvollisuutta valmistajiin, 
jotka haluavat saattaa nanomateriaaleja 
markkinoille;



PE421.227v01-00 46/60 AM\771661FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 79
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 d. kehottaa erityisesti muuttamaan 
jätehuoltolainsäädäntöä 
nanomateriaalien huomioon ottamiseksi 
seuraavasti:
– oma kohta nanomateriaaleille 
päätöksellä 2000/532/EY laadittuun 
jäteluetteloon,
– jätteen hyväksymisestä kaatopaikoille 
tehdyssä päätöksessä 2003/33/EY 
vahvistettujen perusteiden tarkistaminen, 
– jätteenpolton päästöraja-arvojen 
tarkistaminen massaan perustuvan 
mittauksen täydentämiseksi metrisellä 
mittauksella hiukkasmäärän ja/tai 
hiukkaspinta-alan pohjalta;

Or. en

Tarkistus 80
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 e. kehottaa erityisesti tarkistamaan 
ilman- ja vesiensuojelulainsäädännön 
päästöraja-arvot ja 
ympäristölaatustandardit massaan 
perustuvan mittauksen täydentämiseksi 
metrisellä mittauksella hiukkasmäärän 
ja/tai hiukkaspinta-alan pohjalta 



AM\771661FI.doc 47/60 PE421.227v01-00

FI

nanomateriaalien ottamiseksi 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 81
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 f. kehottaa erityisesti tarkistamaan 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen 
ja vähentämisen yhtenäistämistä koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta varmistetaan 
kaikkien relevanttien nanomateriaalien 
osalta seuraava: 
– lainsäädäntö kattaa valmistuksen ja 
jalostuksen,
– BREF- viiteasiakirjat ovat uusia tai 
ajantasaistettuja;

Or. en

Tarkistus 82
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
7 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 g. kehottaa erityisesti tarkistamaan 
työsuojelulainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että nanomateriaaleja 
käytetään vain suljetuissa järjestelmissä 
niin kauan kuin ei ole mahdollista 
havaita ja valvoa niille altistumista 
luotettavasti;

Or. en
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Tarkistus 83
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa kehotuksensa nanomateriaaleja
sisältävien kulutustuotteiden 
merkitsemistä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa kehotuksensa nanomateriaaleja 
sisältävien kulutustuotteiden 
merkitsemistä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 85
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa kehotuksensa nanomateriaaleja 
sisältävien kulutustuotteiden
merkitsemistä;

8. toistaa kehotuksensa nanoteknologialla 
toteutettujen ja/tai nanomateriaaleja 
sisältävien tuotteiden pakollisesta 
merkitsemistä yhteisössä riippumatta siitä, 
ovatko tuotteet välituotteita vai 
lopputuotteita, jotta voidaan varmistaa, 
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että työntekijöillä ja kuluttajilla on 
käytettävissään selkeää, luotettavaa ja 
avointa tietoa; korostaa, että on annettava 
säännöksiä nanoteknologian ja/tai 
nanomateriaalien parissa työskentelevien 
suojelusta;

Or. fr

Tarkistus 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa kehotuksensa nanomateriaaleja 
sisältävien kulutustuotteiden 
merkitsemistä;

8. toistaa kehotuksensa kuluttajille 
tiedottamisesta; katsoo, että kaikki 
nanomateriaaliainesosat on ilmoitettava 
ainesosien luettelossa lisäämällä 
ainesosan nimen eteen sana "nano";

Or. en

Tarkistus 87
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

; 8 a. kehottaa panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön harhaanjohtavasta ja 
vertailevasta mainonnasta annetun 
direktiivin 2006/114/EY, jotta 
varmistetaan, ettei nanomateriaaleista ole 
harhaanjohtavaa mainontaa;

Or. en
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Tarkistus 88
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. suosittaa perustamaan 
palauteportaalin, jossa nanomateriaalien 
tutkijat teollisuudesta ja 
korkeakoulumaailmasta sekä käyttäjiä 
olevat kansalaiset voivat kertoa 
kokemuksistaan ja havainnoistaan ja 
josta he voivat saada uusinta tietoa; 

Or. en

Tarkistus 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa kehittämään pikaisesti 
asianmukaisia monitieteellisiä 
testausmenetelmiä, joilla voidaan arvioida 
nanomateriaalien koko elinkaareen liittyviä 
riskejä ja nanomateriaaleille altistumisen 
riskejä;

9. kehottaa kehittämään pikaisesti 
asianmukaisia monitieteellisiä 
testausmenetelmiä ja metrologisia 
standardeja, joilla voidaan arvioida 
nanomateriaalien koko elinkaareen liittyviä 
riskejä ja nanomateriaaleille altistumisen 
riskejä; kehottaa myös perustamaan 
tutkimuksen seitsemänteen 
puiteohjelmaan Euroopan 
erityisrahaston, josta rahoitetaan tämän 
alan tutkimusta;

Or. en
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Tarkistus 90
Åsa Westlund

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että kun jostakin aineesta on 
jo annettu yhteisön säännöksiä ja kun 
nanoteknologia aiheuttaa olennaisia 
muutoksia tuotantomenetelmiin tai 
lähtöaineisiin tai hiukkaskokoon, näillä 
uusilla menetelmillä saatu aine tai 
materiaali on katsottava toiseksi aineeksi, 
josta on annettava uusia yhteisön 
säännöksiä, taikka on muutettava aineen 
käyttöä kuvaavia spesifikaatioita ennen 
sen saattamista markkinoille;

Or. sv

Tarkistus 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota antamaan 
etusijan rahoitukselle ja tutkimukselle, 
joka kohdistuu nanomateriaalien 
ympäristö- ja terveysnäkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 92
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa lisäämään huomattavasti 
rahoitusta tutkimukseen, joka kohdistuu 
nanomateriaalien koko elinkaaren 
aikaisiin ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusnäkökohtiin; kehottaa 
komissiota tarkistamaan tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman 
arviointiperusteita, jotta ohjelmasta 
voidaan rahoittaa merkittävästi enemmän 
tutkimusta, jolla on tarkoitus parantaa 
nanomateriaalien arvioimiseksi 
käytettäviä tieteellisiä menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 93
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota edistämään 
jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia 
ja tiedonvaihtoa nanomateriaalien 
tutkimusta ja kehitystä, riskinarviointia, 
ohjeistusta ja sääntelyä koskevissa 
asioissa olemassa olevia mekanismeja 
käyttämällä (esimerkiksi REACH-
asetuksen toimivaltaisten viranomaisten 
nanomateriaalityöryhmän välityksellä tai 
perustamalla tarvittaessa uusia 
mekanismeja);

Or. en
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Tarkistus 94
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. kehottaa komissiota tekemään 
vaikutustenarvioinnin Euroopan 
nanomateriaali-instituutin perustamisen 
kustannuksista ja hyödyistä;

Or. en

Tarkistus 95
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
9 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 d. kehottaa komissiota edistämään 
jäsenvaltioissa EU:n laajuista julkista 
keskustelua nanomateriaalien 
sääntelynäkökohdista;

Or. en

Tarkistus 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään EU:n laajuisen julkisen 
keskustelun nanoteknologiasta ja 
nanomateriaaleista ja selvittämään 
yleisön kannan siihen, millainen kehitys 
on hyväksyttävää tai tarpeellista ja millä 
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ehdoilla;

Or. en

Tarkistus 97
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään Euroopan 
kansalaiskeskustelun nanoteknologiasta 
ja nanomateriaaleista, jotta voidaan 
määritellä, millaista nanoteknologian ja 
nanomateriaalien kehitystä halutaan tai 
tarvitaan ja millä ehdoilla;

Or. fr

Tarkistus 98
Carl Schlyter

Päätöslauselmaesitys
9 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 e. kehottaa komissiota varmistamaan 
yleisön täysipainoisen osallistumisen 
nanomateriaaleja koskevaan 
päätöksentekoon; 

Or. en

Tarkistus 99
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa rajoittamaan mahdolliset 
patenttioikeudet nanomateriaalien 
erityissovelluksiin tai erityisiin 
tuotantomenetelmiin ja pidättymään 
myöntämästä patentteja itse 
nanomateriaaleille, jotta ei tukahduteta 
innovointia eikä päädytä pohjoisen ja 
etelän väliseen kuiluun 
nanoteknologiassa;

10. kehottaa myöntämään mahdolliset 
patenttioikeudet nykyisten patenttilakien 
mukaisesti, jotta varmistetaan 
patentinhaltijoiden asianmukainen 
suojataso eikä estetä innovointia 
patenttiehtojen tiukalla valvonnalla;

Or. de

Tarkistus 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa rajoittamaan mahdolliset 
patenttioikeudet nanomateriaalien 
erityissovelluksiin tai erityisiin 
tuotantomenetelmiin ja pidättymään 
myöntämästä patentteja itse 
nanomateriaaleille, jotta ei tukahduteta 
innovointia eikä päädytä pohjoisen ja 
etelän väliseen kuiluun 
nanoteknologiassa;

10. kehottaa myöntämään mahdolliset 
patenttioikeudet nykyisten patenttilakien 
mukaisesti, jotta varmistetaan 
patentinhaltijoiden asianmukainen 
suojataso eikä estetä innovointia 
patenttiehtojen tiukalla valvonnalla; 

Or. de

Tarkistus 101
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa rajoittamaan mahdolliset 10. pitää tärkeänä erityisesti erittäin 
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patenttioikeudet nanomateriaalien 
erityissovelluksiin tai erityisiin 
tuotantomenetelmiin ja pidättymään 
myöntämästä patentteja itse 
nanomateriaaleille, jotta ei tukahduteta 
innovointia eikä päädytä pohjoisen ja 
etelän väliseen kuiluun nanoteknologiassa;

pienten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten patenttiesteiden poistamista ja
kehottaa samalla rajoittamaan mahdolliset 
patenttioikeudet nanomateriaalien 
erityissovelluksiin tai erityisiin 
tuotantomenetelmiin ja myöntämään
patentteja itse nanomateriaaleille 
ainoastaan poikkeustapauksissa, jotta ei 
tukahduteta innovointia eikä päädytä 
pohjoisen ja etelän väliseen kuiluun 
nanoteknologiassa;

Or. fr

Tarkistus 102
Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että on luotava hyvissä ajoin 
eettinen ohjeistus, jolla varmistetaan 
eettisten arvojen kunnioittaminen 
nanoteknologian tulevassa käytössä, joka 
voi merkitä sen siirtymistä biolääketieteen 
sovelluksiin;

11. katsoo, että on luotava hyvissä ajoin ja 
varsinkin nanolääketieteen osalta eettinen 
ohjeistus, johon sisältyvät periaatteet, 
kuten yksityisyyden suoja, vapaaehtoinen 
ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena 
annettu suostumus, rajat ihmisen 
ominaisuuksien parantelulle muussa kuin 
hoitotarkoituksessa, ja kannustettava 
samanaikaisesti tätä lupaavaa 
poikkitieteellistä alaa, joka tuottaa 
uraauurtavaa tekniikkaa, kuten 
molekyylikuvantaminen ja 
molekyylidiagnostiikka, joista voi olla 
merkittävää apua eri sairauksien 
varhaisdiagnostiikassa sekä toimivassa ja 
tehokkaassa hoidossa; 

Or. fr
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Tarkistus 103
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että on luotava hyvissä ajoin 
eettinen ohjeistus, jolla varmistetaan 
eettisten arvojen kunnioittaminen 
nanoteknologian tulevassa käytössä, joka 
voi merkitä sen siirtymistä biolääketieteen 
sovelluksiin;

11. katsoo, että on luotava hyvissä ajoin 
eettinen ohjeistus, jolla varmistetaan 
eettisten arvojen kunnioittaminen 
nanoteknologian tulevassa käytössä, joka 
voi merkitä sen siirtymistä biolääketieteen 
sovelluksiin, ja pyytää luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa 
käsittelevää eurooppalaista työryhmää 
laatimaan asiasta lausunnon 
nanolääketieteen eettisistä näkökohdista 
17. tammikuuta 2007 antamansa 
lausunnon nro 21 pohjalta ja hyödyntäen 
kansallisten etiikkatoimikuntien 
lausuntoja ja kansainvälisten järjestöjen, 
kuten UNESCO, tekemää työtä; 

Or. en

Tarkistus 104
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii nopeaa edistymistä 
tieteellisessä tutkimuksessa ja kehottaa 
laatimaan yhteisön politiikan 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
tutkimukselle;

Or. fr
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Tarkistus 105
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. vaatii, että merkittävä osa 
tutkimuksen seitsemännessä 
puiteohjelmassa nanoteknologian ja 
nanomateriaalien tutkimukseen 
tarkoitetuista määrärahoista kohdistetaan 
nanoteknologian ja nanomateriaalien 
arviointimenetelmien 
kehittämishankkeisiin, jotta saadaan lisää 
tietoa nanoteknologiasta ja 
nanomateriaaleista, niiden 
turvallisuudesta ja niiden vaikutuksista 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen, myös 
työterveyteen;

Or. fr

Tarkistus 106
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ehdottamaan mahdollisimman pian 
sellaisen pysyvän, riippumattoman ja 
päätöksiä tekevän eurooppalaisen elimen 
perustamista, jonka tehtävänä on valvoa 
nanoteknologiaa ja nanomateriaaleja ja 
laatia ohjelma valvontamenetelmiä 
koskevaa perustutkimusta ja soveltavaa 
tutkimusta varten (erityisesti metrologia, 
havaitseminen, myrkyllisyys ja 
epidemiologia); 

Or. fr
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Tarkistus 107
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että ilmansaasteiden 
aiheuttamien lukuisten vuotuisten 
kuolemantapausten vuoksi 
nanomateriaalien sääntelyssä olisi 
huomioitava myös nanomateriaalit, joita 
syntyy palamisprosessien tahattomina 
sivutuotteina;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 108
Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että ilmansaasteiden 
aiheuttamien lukuisten vuotuisten 
kuolemantapausten vuoksi 
nanomateriaalien sääntelyssä olisi 
huomioitava myös nanomateriaalit, joita 
syntyy palamisprosessien tahattomina 
sivutuotteina;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että ilmansaasteiden 
aiheuttamien lukuisten vuotuisten 
kuolemantapausten vuoksi 
nanomateriaalien sääntelyssä olisi 
huomioitava myös nanomateriaalit, joita 
syntyy palamisprosessien tahattomina 
sivutuotteina;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 110
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että ilmansaasteiden 
aiheuttamien lukuisten vuotuisten 
kuolemantapausten vuoksi 
nanomateriaalien sääntelyssä olisi 
huomioitava myös nanomateriaalit, joita 
syntyy palamisprosessien tahattomina 
sivutuotteina;

12. katsoo, että koska ilmanlaadusta 
annetussa lainsäädännössä ei ole otettu 
huomioon pienhiukkaspäästöjä (alle 2,5 
µm), ilmansaasteiden aiheuttamien 
lukuisten vuotuisten kuolemantapausten 
vuoksi nanomateriaalien sääntelyssä olisi 
huomioitava myös nanomateriaalit, joita 
syntyy palamisprosessien tahattomina 
sivutuotteina;

Or. fr


