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Pakeitimas 1
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą 
„Nanomokslai ir nanotechnologijos.
2005–2009 m. Europos veiksmų planas.
2005-2007 m. pirmoji įgyvendinimo 
ataskaita („veiksmų planas“)1,

Or. en

Pakeitimas 2
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Atsirandančių ir naujai 
nustatomų sveikatos pavojų mokslinio 
komiteto nuomonę, paskelbtą 2009 m. 
sausio 19 d.2,

Or. fr

Pakeitimas 3
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a nurodomoji dalis (nauja)

                                               
1 Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui „Nanomokslai ir nanotexhnologijos. 2005–2009 m. Europos veiksmų planas. 2005–2007 m. pirmoji 
įgyvendinimo ataskaita“,  COM(2007)0505.

2 Nuomonė dėl nanotechnologijų produktų rizikos vertinimo, 2009 m. sausio 19 d.,
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf



PE421.227v01-00 4/59 AM\771661LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos 
rekomendaciją dėl atsakingų mokslinių 
tyrimų nanomokslų ir nanotechnologijų 
srityse elgesio kodekso1,

Or. en

Pakeitimas 4
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos mokslo etikos 
ir naujų technologijų grupės nuomonę dėl 
nanomedicinos etinių aspektų, pateiktą 
Europos Komisijai2,

Or. en

Pakeitimas 5
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. .../2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš 
dalies keičiantį ir panaikinantį Direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies 
keičiantį Reglamentą (EB) 

                                               
1 2008 m. vasario 7 d. Komisijos rekomendacija dėl Atsakingų nanomokslinių ir nanotechnologinių tyrimų 
kodekso (Nr. C(2008) 424, galutinis).
2 Etikos grupės nuomonė Nr. 21, 2007 m. sausio 17 d.
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Nr. 1907/2006;1

Or. en

Pakeitimas 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Aa. kadangi nanomedžiagos prisideda 
prie daugelio sektorių pažangos; kadangi 
ši pažanga pagaliau bus naudinga 
gyventojams ir gali labai prisidėti  prie 
Europos Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumo; kadangi dėl šios 
pažangos taip pat atsiras galimybių 
priimti geresnius politinius sprendimus 
visuomenės sveikatos, užimtumo, 
profesinės saugos ir sveikatos, 
informacinės visuomenės, energetikos, 
transporto, saugumo ir kosmoso srityse,

Or. en

Pakeitimas 7
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Aa. kadangi nepaisant to, kad pradėta 
taikyti speciali Europos nanotechnologijų 
strategija ir atitinkamai 7-ojoje mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų 
programoje apie 3 500 000 000 EUR 

                                                                                                                                                  
1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
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skirta nanomokslų tyrimams, Europos 
Sąjunga atsilieka nuo savo pagrindinių 
varžovų – JAV, Japonijos ir Pietų 
Korėjos, kurioms tenka daugiau kaip pusė 
investicijų ir du trečdaliai pasaulyje 
užregistruotų  patentų šioje srityje;
kadangi todėl reikia atsižvelgti į šią 
ekonominę tikrovę plėtojant bet kokios 
rūšies priežiūros pagrindą Bendrijos 
lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 8
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C . kadangi nanomedžiagos greičiausiai 
bus dar vienas svarbus atradimas, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad žmogus šimtmečius 
svajojo manipuliuoti visomis 
medžiagomis,

C. kadangi dėl nanomedžiagų atsiranda 
galimybių remti Lisabonos strategiją ir 
paversti ES ekonomiką labiausiai 
konkurencinga ir dinamiška ekonomika 
pasaulyje, pajėgiančia tvariai augti ir 
sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, 
taip pat užtikrinti didesnę socialinę 
sanglaudą ir pagarbą aplinkai iki 
2010 m.,

Or. en

Pakeitimas 9
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi nanomedžiagos greičiausiai 
bus dar vienas svarbus atradimas, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad žmogus šimtmečius 
svajojo manipuliuoti visomis 

C. kadangi nanomedžiagos prisideda prie 
pasaulinių problemų sprendimo ir padeda 
Europos Sąjungai siekiant tikslo tapti 
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medžiagomis, labiausiai konkurencinga ir dinamiška 
ekonomika pasaulyje (Lisabonos 
strategija),

Or. de

Pakeitimas 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi nanomedžiagos greičiausiai 
bus dar vienas svarbus atradimas, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad žmogus šimtmečius 
svajojo manipuliuoti visomis 
medžiagomis,

C. kadangi nanomedžiagos prisideda prie 
pasaulinių problemų sprendimo ir padeda 
Europos Sąjungai siekiant tikslo tapti 
labiausiai konkurencinga ir dinamiška 
ekonomika pasaulyje (Lisabonos 
strategija),

Or. de

Pakeitimas 11
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi nanomedžiagos greičiausiai bus 
dar vienas svarbus atradimas, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad žmogus šimtmečius 
svajojo manipuliuoti visomis 
medžiagomis,

C. kadangi nanomedžiagos greičiausiai bus 
dar vienas svarbus atradimas, 

Or. fr
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Pakeitimas 12
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi šiandieninėms diskusijoms apie 
nanomedžiagas būdinga daugybė 
prieštaravimų ir netgi paradoksų, jas lydi 
nesutarimai ir politinės kovos, taip pat ir 
dėl pačių pagrindinių dalykų, pvz., dėl 
apibrėžčių. Štai keletas pavyzdžių:

 apskritai nanomedžiagos laikomos 
medžiagomis, kurių dydis –100 nm ar 
mažiau, tačiau dažnai tai neteisingai
apibrėžiama kaip intervalas tarp 1 ir 
100 nm, net jeigu sąvoka „dydis“ iš 
tiesų labiau reikštų matmenį, o ne 
konkretų matą,

– daugybė žmonių laikosi nuomonės, 
kad, apibrėžiant nanomedžiagą, 
dydžio lemiamos skirtingos savybės 
turėtų būti laikomos nepriklausomu 
kriterijumi, tačiau kiti siūlo 
vadovautis šiuo kriterijumi 
kumuliatyviai, o taip būtų apribota 
apibrėžtis,

 kai kurie siūlo šią apibrėžtį dar 
labiau siaurinti siekdami įtraukti 
neyrančias ir patvarias 
nanomedžiagas, taigi siekiama 
numatyti galimą riziką dar tik 
nustatant apibrėžtį, tačiau kiti 
nesutinka su šiuo išankstiniu 
apribojimu,

D. kadangi dabartinėms diskusijoms apie 
nanomedžiagas Europos Sąjungoje, kaip 
ir visoms konfliktinėms diskusijoms apie 
visiškai naujas technologijas, kurios jau 
yra kasdieniame gyvenime ir kurių 
atžvilgiu yra nežinomybės elementas, 
susijęs su jų ypatybėmis, kurios gali 
pasireikšti, būdingas mokslinės 
bendruomenės pasidalijimas į palankiai 
vertinančius nanotechnologijų srities  
tyrimus ir jiems nepritariančius, ir šis 
pasidalijimas turi pasekmių politinėms 
doktrinoms; kadangi taip pat būtų 
veiksmingiau, jei šioms technologijoms 
būtų taikomas saugus, apimantis daugelį 
aspektų ir plėtojamas įstatymų rinkinys, 
kuris būtų pagrįstas atsargumo strategija, 
siekiant išvengti nuolatinio naudojimosi 
moratoriumu spąstų, kai nėra 
visapusiškos informacijos apie produktą, 
arba vienodo požiūrio į visus produktus, 
kurių sudėtyje yra nanodalelių, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie iš tiesų 
kenksmingi, arba į tai, koks jų galutinis 
naudojimas, 

Or. fr
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Pakeitimas 13
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi šiandieninėms diskusijoms apie 
nanomedžiagas būdinga daugybė 
prieštaravimų ir netgi paradoksų, jas lydi 
nesutarimai ir politinės kovos, taip pat ir 
dėl pačių pagrindinių dalykų, pvz., dėl 
apibrėžčių. Štai keletas pavyzdžių:

D. kadangi šiandieninėms diskusijoms apie 
nanomedžiagas būdinga informacijos ir 
žinių stoka; kadangi šiuo metu nėra 
visapusiškai išplėtoto suderintų 
apibrėžimų rinkinio, nors yra daug 
tarptautinių standartų arba šie standartai 
kuriami ir pagal juos nanoskalė – tai 
dydžių diapazonas nuo maždaug 1 nm iki 
100 nm, ir dažnai skiriami:

– apskritai nanomedžiagos laikomos 
medžiagomis, kurių dydis –100 nm ar 
mažiau, tačiau dažnai tai neteisingai 
apibrėžiama kaip intervalas tarp 1 ir 
100 nm, net jeigu sąvoka „dydis“ iš tiesų 
labiau reikštų matmenį, o ne konkretų 
matą,

– nanoobjektai, kurie apibrėžiami kaip 
medžiagos, kurių vienas, du arba trys 
išoriniai matmenys priskiriami 
nanoskalei, t. y. kaip medžiagos, kurias 
sudaro atskiri labai mažų matmenų 
objektai;

– daugybė žmonių laikosi nuomonės, kad, 
apibrėžiant nanomedžiagą, dydžio 
lemiamos skirtingos savybės turėtų būti 
laikomos nepriklausomu kriterijumi, 
tačiau kiti siūlo vadovautis šiuo 
kriterijumi kumuliatyviai, o taip būtų 
apribota apibrėžtis,

– nanostruktūros medžiagos, 
apibrėžiamos kaip medžiagos, turinčios 
vidinę ar paviršiaus struktūrą, kurios 
dydis priskiriamas nanoskalei, pvz., 
turinčios mažų matmenų ertmes.

– kai kurie siūlo šią apibrėžtį dar labiau 
siaurinti siekdami įtraukti neyrančias ir 
patvarias nanomedžiagas, taigi siekiama 
numatyti galimą riziką dar tik nustatant 
apibrėžtį, tačiau kiti nesutinka su šiuo 
išankstiniu apribojimu,

Kadangi Europos Komisija propaguoja 
suderintą nanomedžiagų apibrėžimą 
Jungtinių Tautų ir kitų kompetentingų 
institucijų lygmenimis ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai teisinio pagrindo, 
susijusio su šia tema, pakeitimus,

Or. en

Pakeitimas 14
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamosios dalies 1 įtrauka
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 apskritai nanomedžiagos laikomos 
medžiagomis, kurių dydis –100 nm ar 
mažiau, tačiau dažnai tai neteisingai 
apibrėžiama kaip intervalas tarp 1 ir 
100 nm, net jeigu sąvoka „dydis“ iš
tiesų labiau reikštų matmenį, o ne 
konkretų matą,

 apskritai nanomedžiagos laikomos 
medžiagomis, kurių dydis –100 nm, 
tačiau dažnai tai neteisingai 
apibrėžiama kaip intervalas tarp 1 ir 
100 nm, net jeigu sąvoka „dydis“ iš 
tiesų labiau reikštų matmenį, o ne 
konkretų matą,

Or. fr

Pakeitimas 15
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Db. kadangi dėl  beveik begalinio 
nanotechnologijų taikymo atvejų 
skaičiaus skirtinguose sektoriuose, pvz., 
elektronikoje, tekstilėje, biomedicinoje, 
sveikatos ir geros savijautos srityje, žemės 
ūkio maisto produktų gamyboje ir 
energetikoje, neįmanoma pradėti taikyti 
vieną teisinį pagrindą Bendrijos 
lygmeniu,

Or. fr

Pakeitimas 16
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Da. kadangi nanomedžiagų 
reglamentavimo aspektai turėtų taip pat 
apimti nanodaleles ir skirtingas 
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nanotechnologijas ir nanoobjektus, pvz., 
nanovamzdelius, nanopluoštą, 
nanosluoksnius, nanoagregatus, 
nanoaglomeratus (arba nanodalelių ar 
nanomedžiagų agregatus) ir t. t., taip pat 
šių medžiagų taikymą ir nanostruktūros 
medžiagas, atsiranda poreikis patvirtinti 
metodologinį principą, bandymų taisykles 
ir kitas specialias priemones,   

Or. fr

Pakeitimas 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi pagal reglamento REACH 
nuostatas iki šiol net nebuvo įmanoma 
susitarti dėl nanomedžiagų identifikavimo 
gairių, todėl daugybė svarbių su 
registracija susijusių sprendimų palikta 
spręsti ūkio subjektams,

E. kadangi pagal reglamento REACH 
nuostatas reikia tolesnių gairių ir 
konsultacijų dėl nanomedžiagų, ypač dėl 
medžiagų identifikavimo,

Or. en

Pakeitimas 18
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi pagal reglamento REACH 
nuostatas iki šiol net nebuvo įmanoma 
susitarti dėl nanomedžiagų identifikavimo 
gairių, todėl daugybė svarbių su 
registracija susijusių sprendimų palikta 
spręsti ūkio subjektams,

E. kadangi pagal reglamento REACH 
nuostatas iki šiol net nebuvo įmanoma 
susitarti dėl nanomedžiagų identifikavimo 
gairių ir dėl nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų specialių bandymų ir 
vertinimų būtinybės; kadangi todėl 
daugybė svarbių su registracija susijusių 
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sprendimų palikta spręsti ūkio subjektams,

Or. fr

Pakeitimas 19
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi nesama aiškios informacijos 
apie tai, ar nanomedžiagos išties 
naudojamos vartotojų produktams, pvz.:

F. kadangi informacija apie 
nanomedžiagų naudojimą vartotojų 
produktams įvairiuose informacijos 
šaltiniuose skirtinga ir kadangi REACH 
suteiks aiškų šio naudojimo vaizdą,

 pripažintų institucijų prekių 
inventoriuje aptikta daugiau negu 800 
vartotojų produktų, kurie šiuo metu 
pateikti į rinką ir kurie, gamintojų 
tvirtinimu, pagrįsti 
nanotechnologijomis, tačiau tų pačių 
gamintojų prekybos asociacijos 
abejoja šiais duomenimis ir laiko 
šiuos faktus perdėtais, nors pačios 
nepateikia jokių konkrečių duomenų,

 bendrovės sėkmingai reklamuoja 
nanomedžiagas, kadangi panašu, jog 
nuoroda „nano-“ daro teigiamą 
poveikį rinkodarai, tačiau jos iš visų 
jėgų priešinasi tam, kad būtų nustatyti 
objektyvūs ženklinimo reikalavimai,

Or. de

Pakeitimas 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi nesama aiškios informacijos 
apie tai, ar nanomedžiagos išties
naudojamos vartotojų produktams, pvz.:

F. kadangi informacija apie 
nanomedžiagų naudojimą vartotojų 
produktams įvairiuose informacijos 
šaltiniuose skirtinga ir kadangi REACH 
suteiks aiškų šio naudojimo vaizdą,

 pripažintų institucijų prekių 
inventoriuje aptikta daugiau negu 800 
vartotojų produktų, kurie šiuo metu 
pateikti į rinką ir kurie, gamintojų 
tvirtinimu, pagrįsti 
nanotechnologijomis, tačiau tų pačių 
gamintojų prekybos asociacijos 
abejoja šiais duomenimis ir laiko 
šiuos faktus perdėtais, nors pačios 
nepateikia jokių konkrečių duomenų,

 bendrovės sėkmingai reklamuoja 
nanomedžiagas, kadangi panašu, jog 
nuoroda „nano-“ daro teigiamą 
poveikį rinkodarai, tačiau jos iš visų 
jėgų priešinasi tam, kad būtų nustatyti 
objektyvūs ženklinimo reikalavimai,

Or. de

Pakeitimas 21
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi tikrasis nanomedžiagų 
naudojimas vartotojų produktuose kaži ar 
taps aiškus, jei nebus aiškių reikalavimų 
dėl pranešimo apie nanomedžiagų 
naudojimą ir jei nebus visapusiškai 
įgyvendinta Direktyva 2006/114/EB dėl 
klaidinančios ir lyginamosios reklamos, 
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Or. en

Pakeitimas 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi, sprendžiant iš informacijos 
apie potencialius nanotechnologijų 
pranašumus, ateityje nanomedžiagos turėtų 
būti taikomos įvairiausiose srityse; tačiau, 
kai siekiama pradėti diskusiją apie 
nanomedžiagų reglamentavimą, ši beribė 
įvairovė beveik prilygsta nuliui,

G. kadangi, sprendžiant iš informacijos 
apie potencialius nanotechnologijų 
pranašumus, ateityje nanomedžiagos turėtų 
būti taikomos įvairiausiose srityse ir šias 
medžiagas reikės reglamentuoti, jei joms 
netaikomi dabar galiojantys reglamentai,

Or. en

Pakeitimas 23
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi, sprendžiant iš informacijos 
apie potencialius nanotechnologijų 
pranašumus, ateityje nanomedžiagos turėtų 
būti taikomos įvairiausiose srityse; tačiau, 
kai siekiama pradėti diskusiją apie 
nanomedžiagų reglamentavimą, ši beribė 
įvairovė beveik prilygsta nuliui,

G. kadangi, sprendžiant iš informacijos 
apie potencialius nanotechnologijų 
pranašumus, ateityje nanomedžiagos turėtų 
būti taikomos įvairiausiose srityse; tačiau, 
kai siekiama pradėti diskusiją apie 
nanomedžiagų reglamentavimą ir 
susiduriama su tikrove ir įvairių 
nanotechnologijų bei nanomedžiagų 
naudojimą įvairiais atvejais, ši beribė 
įvairovė labai sumažėja,

Or. fr



AM\771661LT.doc 15/59 PE421.227v01-00

LT

Pakeitimas 24
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ga. kadangi tuo pat metu svarbu, kad 
galiojančių arba iš dalies keičiamų 
Bendrijos įstatymų taikymo sritis būtų 
išplėsta ir apimtų nanomedžiagas. Be kitų 
teisės aktų tai būtų: 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų patekimo į rinką, 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, 1997 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų 
maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų, 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl 
maisto priedų, 2000 m. kovo 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto produktų ženklinimu, 
pateikimu ir reklamavimu, derinimo, 
2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų ir maisto produktų bei pašarų, 
pagamintų iš genetiškai modifikuotų 
organizmų, atpažinimo, 2002 m. sausio28 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 178/2002, 
nustatantis maisto įstatymo bendruosius 
principus ir reikalavimus, įkuriantis 
Europos maisto saugos tarnybą ir 
nustatantis su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras, 2003 m. vasario 
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27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/15/EB, iš dalies keičianti 
Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
kosmetikos gaminiais, suderinimo, 

Or. fr

Pakeitimas 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi nanomedžiagų saugumo 
vertinimo galimybės vertinamos labai 
prieštaringai: Komisijos moksliniai 
komitetai pabrėžia, kad surinkta 
nepakankamai esminių duomenų, maža 
to, nepakankamai išplėtoti šių duomenų 
rinkimo metodai; nežiūrint į tai, 
pramonės atstovai tvirtina, kad prieinami 
visi būtini duomenys ir nesusiduriama su 
jokiais metodologiniais trūkumais,

H. kadangi vyksta diskusijos dėl
nanomedžiagų saugumo vertinimo 
galimybės ir Komisijos moksliniai 
komitetai ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO) pabrėžė, kad prieinami bandymo 
metodai iš esmės taikytini; kadangi šio 
požiūrio laikosi dauguma pramonės 
atstovų, kurie taip pat pastebi, kad 
duomenys, reikalingi siekiant įvertinti 
komercinių produktų saugumą, susiję su 
dauguma šiuo metu gaminamų 
nanomedžiagų, prieinami, 

Or. de

Pakeitimas 26
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi nanomedžiagų saugumo 
vertinimo galimybės vertinamos labai 
prieštaringai: Komisijos moksliniai 
komitetai pabrėžia, kad surinkta 

H. kadangi vyksta diskusijos dėl
nanomedžiagų saugumo vertinimo 
galimybės ir Komisijos moksliniai 
komitetai ir Ekonominio 
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nepakankamai esminių duomenų, maža 
to, nepakankamai išplėtoti šių duomenų 
rinkimo metodai; nežiūrint į tai, 
pramonės atstovai tvirtina, kad prieinami 
visi būtini duomenys ir nesusiduriama su 
jokiais metodologiniais trūkumais,

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO) pabrėžė, kad prieinami bandymo 
metodai iš esmės taikytini; kadangi šio 
požiūrio laikosi dauguma pramonės 
atstovų, kurie taip pat pastebi, kad 
duomenys, reikalingi siekiant įvertinti 
komercinių produktų saugumą, susiję su 
dauguma šiuo metu gaminamų 
nanomedžiagų, prieinami, 

Or. de

Pakeitimas 27
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Recital H

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi nanomedžiagų saugumo 
vertinimo galimybės vertinamos labai 
prieštaringai: Komisijos moksliniai 
komitetai pabrėžia, kad surinkta 
nepakankamai esminių duomenų, maža to, 
nepakankamai išplėtoti šių duomenų
rinkimo metodai; nežiūrint į tai, pramonės 
atstovai tvirtina, kad prieinami visi būtini 
duomenys ir nesusiduriama su jokiais 
metodologiniais trūkumais,

H. kadangi nanomedžiagų saugumo 
vertinimo galimybės vertinamos labai 
prieštaringai; kadangi Europos Sąjungos
moksliniai komitetai ir agentūros pabrėžia, 
kad surinkta nepakankamai esminių 
duomenų, maža to, nepakankamai išplėtoti 
šių duomenų rinkimo metodai; kadangi 
todėl Europos Sąjungai reikia ir toliau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą nanomedžiagų srityje 
ir bendradarbiaujant su agentūromis ir 
tarptautiniais partneriais parengti 
įvertinimo metodus ir tinkamą ir 
suderintą metrologiją ir nomenklatūrą,

Or. en

Pakeitimas 28
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi nanomedžiagų saugumo 
vertinimo galimybės vertinamos labai 
prieštaringai: Komisijos moksliniai 
komitetai pabrėžia, kad surinkta 
nepakankamai esminių duomenų, maža to, 
nepakankamai išplėtoti šių duomenų 
rinkimo metodai; nežiūrint į tai, pramonės 
atstovai tvirtina, kad prieinami visi būtini 
duomenys ir nesusiduriama su jokiais 
metodologiniais trūkumais,

H. kadangi nanomedžiagų saugumo 
vertinimo galimybės vertinamos labai 
prieštaringai, net jei Komisijos moksliniai 
komitetai pabrėžia, kad surinkta 
nepakankamai esminių duomenų, maža to, 
nepakankamai išplėtoti šių duomenų 
rinkimo ir žinių, susijusių su 
nanotechnologijomis ir 
nanomedžiagomis, trūkumo panaikinimo
metodai; kadangi pramonės atstovai 
tvirtina, kad prieinami visi būtini 
duomenys ir nesusiduriama su jokiais 
metodologiniais trūkumais;

Or. fr

Pakeitimas 29
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ha. kadangi Atsirandančios ir naujai 
nustatytos rizikos sveikatai mokslinis 
komitetas (angl. SCENIHR) nustatė kai 
kuriuos konkrečius pavojus sveikatai ir 
toksinį poveikį aplinkos organizmams, 
susijusius su kai kuriomis 
nanomedžiagomis, ir mano, kad šios 
pastabos atkreipia dėmesį į galimus 
pavojus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, 

Or. en

Pakeitimas 30
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Hb. kadangi, be to, Atsirandančios ir 
naujai nustatytos rizikos sveikatai 
mokslinis komitetas (angl. SCENIHR) 
nustatė, kad iš esmės trūksta kokybiškų 
duomenų apie poveikį žmonėms ir 
aplinkai, ir tikisi, kad įvertinimo 
procedūros bus ir toliau plėtojamos, kol 
bus prieinama tinkama mokslinė 
informacija, pagal kurią būtų galima 
apibrėžti galimą žalingą poveikį žmonėms 
ir aplinkai, taigi padarė išvadą, kad reikia 
toliau plėtoti, pagrįsti ir standartizuoti 
žinias, susijusias su poveikio įvertinimo ir 
pavojų nustatymo metodais,

Or. en

Pakeitimas 31
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Hc konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Hc. kadangi verta susirūpinti dėl to, kad 
tam tikros nanomedžiagos kelia pavojų, 
tačiau kartu trūksta metodų, skirtų 
tinkamai įvertinti su nanomedžiagomis 
susijusią riziką,

Or. en

Pakeitimas 32
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Hd konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Hd. kadangi šiuo metu pagal Septintąją 
mokslinių tyrimų pagrindų programą 
(angl. FP7) nanomedžiagų ekologiniams, 
sveikatos ir saugos  aspektams skiriama 
tikrai per mažai lėšų; kadangi, be to, 
mokslinių tyrimų projektų, skirtų įvertinti 
nanomedžiagas, vertinimo kriterijai, kad 
būtų suteikiama lėšų pagal FP7, pernelyg 
griežti (t. y. pagal šiuos kriterijus mažai 
atsižvelgiama į naujoves), taigi pagal 
šiuos kriterijus tinkamai neskatinamas 
greitas mokslinių nanomedžiagų 
įvertinimo metodų plėtojimas,   

Or. en

Pakeitimas 33
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ha. kadangė didelė dalis lėšų, numatytų 
nanotechnologijoms pagal 7-ąją 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
programą, skiriama nanotechnologijų 
mokslinių tyrimų ir plėtros programoms  
įvertinimo ir specialių metodų, skirtų 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų saugai 
ir jų poveikiui aplinkai ir sveikatai, 
įvertinti, sąskaita,

Or. fr

Pakeitimas 34
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
He konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

He. kadangi žinios apie galimą poveikį 
aplinkai ir sveikatai labai atsilieka nuo 
rinkos naujovių spartos, taiki kyla esminis 
klausimas apie šiuo metu taikomo 
valdymo modelio tinkamumą spręsti 
atsirandančių technologijų problemas jų 
atsiradimo metu,

Or. en

Pakeitimas 35
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi Parlamentas, vadovaudamasis 
atsargumo principu, ragino atlikti sunkiai 
yrančių ir biologiškai neskaidomų 
nanodalelių poveikio tyrimą prieš šias 
daleles pradedant naudoti gamyboje ir 
pateikiant į rinką,

I. kadangi savo 2006 m. rugsėjo 28 d. 
rezoliucijoje dėl nanotechnologijų „2005–
2009 m. Europos veiksmų planas“1

Parlamentas, vadovaudamasis atsargumo 
principu, ragino atlikti sunkiai yrančių ir 
biologiškai neskaidomų nanodalelių 
poveikio tyrimą prieš šias daleles 
pradedant naudoti gamyboje ir pateikiant į 
rinką,

Or. fr

Pakeitimas 36
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi kyla didelių abejonių dėl
Komisijos komunikato „Nanomedžiagų 

J. kadangi labai sumažėja Komisijos 
komunikato „Nanomedžiagų 

                                               
1 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 426.



PE421.227v01-00 22/59 AM\771661LT.doc

LT

reglamentavimo aspektai“ vertės, nes jame 
nepateikta jokios informacijos apie 
specifines nanomedžiagų savybes, šių 
medžiagų faktinį naudojimą ir galimą 
riziką bei jų pranašumus,

reglamentavimo aspektai“ vertė, nes jame 
nepateikta jokios informacijos apie 
specifines nanomedžiagų savybes, šių 
medžiagų faktinį naudojimą ir galimą 
riziką bei jų pranašumus, taigi kyla 
abejonių dėl nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų naudos ir konkrečios 
papildomos naudos palyginti su 
įprastomis technologijomis, medžiagomis 
ir cheminėmis medžiagomis,

Or. fr

Pakeitimas 37
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi kyla didelių abejonių dėl
Komisijos komunikato „Nanomedžiagų 
reglamentavimo aspektai“ vertės, nes jame 
nepateikta jokios informacijos apie 
specifines nanomedžiagų savybes, šių 
medžiagų faktinį naudojimą ir galimą 
riziką bei jų pranašumus,

J. kadangi Komisijos komunikato 
„Nanomedžiagų reglamentavimo aspektai“ 
vertė būtų didesnė, jei jame būtų pateikta 
daugiau informacijos apie specifines 
nanomedžiagų savybes, šių medžiagų 
faktinį naudojimą ir galimą riziką bei jų 
pranašumus,

Or. en

Pakeitimas 38
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi Komisija parengė tik teisinę
susijusių Bendrijos teisės aktų apžvalgą 
neatsižvelgdama į dabartinį ar ateityje 
galimą nanomedžiagų naudojimą ir 
neatkreipdama dėmesio į specifinį 

K. kadangi Komisija parengė tik susijusių 
Bendrijos teisės aktų apžvalgą, sutelkdama 
dėmesį į šiuo metu gaminamas ir (arba) 
pateiktas rinkai nanomedžiagas,
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nanomedžiagų pobūdį ir su juo susijusius 
uždavinius,

Or. en

Pakeitimas 39
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi, sprendžiant iš Komisijos 
apžvalgos, šiuo metu į Bendrijos teisės 
aktus neįtraukta jokių konkrečių nuostatų 
dėl nanomedžiagų, 

L. kadangi, sprendžiant iš Komisijos 
apžvalgos, į Bendrijos teisės aktus nereikia 
įtraukti jokių konkrečių nuostatų dėl 
nanomedžiagų, nes tai cheminės 
medžiagos, o chemines medžiagas 
tinkamai reglamentuoja teisės aktai dėl 
cheminių medžiagų ir konkrečių sektorių 
teisės aktai,

Or. de

Pakeitimas 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi, sprendžiant iš Komisijos 
apžvalgos, šiuo metu į Bendrijos teisės 
aktus neįtraukta jokių konkrečių nuostatų 
dėl nanomedžiagų, 

L. kadangi, sprendžiant iš Komisijos 
apžvalgos, į Bendrijos teisės aktus nereikia 
įtraukti jokių konkrečių nuostatų dėl 
nanomedžiagų, nes tai cheminės 
medžiagos, o chemines medžiagas 
tinkamai reglamentuoja teisės aktai dėl 
cheminių medžiagų ir konkrečių sektorių 
teisės aktai,

Or. de
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Pakeitimas 41
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
La konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

La. kadangi kruopščiau nagrinėjant 
REACH matyti trūkumai, susiję su 
nanomedžiagų reglamentavimu, pvz.:
– dėl vienos tonos minimalaus kiekio 
nanomedžiagoms, kurių pagaminama 
mažai, REACH netaikoma, net jei šių 
medžiagų yra vartotojų prekėse;
– poveikio įvertinimas privalomas tik jei 
gamintojas pagamina atitinkamų 
medžiagų daugiau nei 10 tonų per metus 
ir jei nustatyta, kad šios medžiagos 
atitinka priskyrimo pavojingoms kriterijus 
pagal Direktyvą 67/548/EEB; tačiau, 
atsižvelgiant į dabartinius pavojų 
nustatymo sunkumus, poveikio vertinimas 
gali būti neatliekamas ir dėl to, kad pagal 
esamą metodiką pavojų nustatyti 
neįmanoma, net jei poveikį įvertinti 
būtina, kad būtų tinkamai įvertinta 
nanomedžiagų keliama rizika;
– pagal REACH taikomi pranešimo apie 
medžiagas gaminiuose reikalavimai susiję 
tik su labai didelį susirūpinimą 
keliančiomis medžiagomis, kurios įrašytos 
į sąrašą, ir kai šių medžiagų koncentracija 
gaminyje pagal svorį siekia 0,1 proc., o 
bendras šių medžiagų kiekis šiuose 
gaminiuose didesnis kaip viena tona per 
metus, tenkanti vienam gamintojui; 
tačiau kadangi šiuo metu į minėtąjį 
sąrašą neįrašyta nei viena nanomedžiaga, 
sudaryti atitinkamą sąrašą būtų sunku dėl 
problemų, kylančių nustatant 
nanomedžiagų keliamą pavojų, ir net jei 
šias problemas galima būtų išspręsti, 
nanomedžiagos greičiausiai nepasiektų 
nurodytų minimalaus kiekio ir minimalios 
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koncentracijos dydžių, taigi, mažai 
tikėtina, kad pagal REACH reglamentą, 
koks jis yra dabar, reikės pranešti apie 
nanomedžiagas gaminiuose,

Or. en

Pakeitimas 42
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
La konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

La. kadangi medžiagos, kurios gali būti 
nanomedžiagų pavidalu, neįtraukiamos į 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) taikymo sritį, taigi atmetamas 
šių medžiagų, įskaitant jų nanometrinį 
pavidalą, įvertinimas; kadangi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) nanomedžiagos nelaikomos 
labai pavojingomis medžiagomis ir, 
atsižvelgiant į atitinkamus medžiagoms 
taikomus straipsnius, pranešimas apie 
medžiagas, priskiriamas 
kancerogeninėms, mutageninėms ir 
toksiškoms reprodukcijai (angl. CMR) 
medžiagoms, privalomas tik jei šių 
medžiagų koncentracija didesnė nei 
0,1 proc.; kadangi reikalaujama įvertinti 
medžiagos poveikį tik jei medžiaga 
įvertinta kaip nuodinga žmonių sveikatai 
arba aplinkai,

Or. fr

Pakeitimas 43
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Lb konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Lb. kadangi atliekas reglamentuojantys 
įstatymai, kai juose nėra specialių 
nuostatų dėl nanomedžiagų, gali būti 
netaikomi tinkamai, pvz.:
– pvz., tinkamas atliekų tvarkymas 
priklauso, inter alia, nuo atliekų 
pavojingumo (pvz., skirtingų medžiagų 
priėmimo į savartynus kriterijai), tačiau
tai nebus taikoma nanomedžiagoms, kol 
nebus sutartų jų pavojingumo nustatymo 
metodų, taigi nanomedžiagos bus 
tvarkomos neatsižvelgiant į jų ypatybes ir 
pagal bendrą atliekų, kurių sudėtyje yra 
atitinkamos nanomedžiagos, pobūdį 
(kuris gali būti įvairus, pradedant 
komunalinėmis ir baigiant pavojingomis 
atliekomis),
– išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
susijusios su atliekų deginimu, taikomos 
tik tam tikriems žinomiems teršalams, o 
ne nanomedžiagoms, net jei kai kurios 
nanomedžiagos turėtų būti priskiriamos 
teršalams arba šioms medžiagoms turėtų 
būti taikomi specialūs reikalavimai (pvz., 
anglies nanovamzdeliai, kurie gali turėti 
panašias į asbesto savybes ir kurie labai 
patvarūs ir suyra tik labai aukštoje 
temperatūroje), 

Or. en

Pakeitimas 44
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Lc konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Lc. kadangi orą ir vandenį 
reglamentuojančiuose teisės aktuose 
neatsižvelgiama į konkrečias problemas, 
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susijusias su nanomedžiagomis, nes 
nustatytos ribos ar kokybės standartai 
pagrįsti mase, o nanomedžiagoms reikia 
taikyti kitokią matų sistemą, kad galima 
būtų jas tinkamai įvertinti (pvz., matuoti 
dalelių skaičių arba visą paviršiaus plotą),

Or. en

Pakeitimas 45
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ld konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ld. kadangi taršos interguotos prevencijos 
ir kontrolės (angl. IPPC) įstatymai 
tinkamai neapima galimos rizikos, 
susijusios su nanomedžiagomis:
– konkrečios nanomedžiagos gamintojui 
gali būti tinkamai netaikomi atitinkami 
įstatymai, nes nanomedžiagos nepatenka į 
jokią įprastinę cheminę nomenklatūrą 
(pvz., fulerenai, kurie nėra organinės 
medžiagos ir labai skiriasi nuo 
neorganinės neapdirbtos anglies);
– perdirbimai pagaminus gali būti 
netaikomi atitinkami įstatymai(pvz., 
anglies nanovamzdelių perdirbimas į 
gaminius); 
– sunku numatyti, kaip galima būtų 
nustatyti geriausius prieinamus gamybos 
būdus, kurie būtų pateikiami 
informaciniuose dokumentuose (angl. 
BREF), įvairioms nanomedžiagoms, nes 
jas reikia vertinti kiekvieną atskirai,

Or. en
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Pakeitimas 46
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Le konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Le. kadangi yra esminių problemų, 
susijusių su pagrindinėmis nuostatomis, 
esančiomis darbuotojų apsaugos 
įstatymuose, dėl nanomedžiagų:
– darbdavių pareiga įvertinti riziką 
atsižvelgiant į rizikos valdymo priemones, 
pvz., pakeitimą arba poveikio darbo metu 
ribas, panaikinama, nes nėra tinkamų 
arba sutartų nanomedžiagų rizikos 
įvertinimo metodų ir net nėra atitinkamų 
nuostatų;
– esamomis medžiagomis dažnai negalima 
nustatyti nanomedžiagų, taigi sunku 
kontroliuoti jų poveikį,

Or. en

Pakeitimas 47
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Lf konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Lf. kadangi reikšmingai pakeitimai, susiję 
su nanomedžiagomis, dėl kurių derasi 
Taryba ir Europos Parlamentas rengdami 
naujos redakcijos kosmetikos priemonių 
direktyvą ir atitnkamai persvarstydami 
naujų maisto produktų reglamentą rodo, 
kad tikrai reikia iš dalies pakeisti 
Bendrijos teisės aktus, kad būtų tinkamai 
atsižvelgiama į nanomedžiagas, 

Or. en
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Pakeitimas 48
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Lg konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Lg. kadangi dabartinės diskusijos dėl 
nanomedžiagų reglamentavimo aspektų 
daugiausia apsiriboja ekspertų grupėmis, 
net jei  dėl nanomedžiagų gali būti didelių 
socialinių pokyčių ir reikia didelio masto 
konsultacijų su plačiąja visuomene bei 
visapusiško visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus,

Or. en

Pakeitimas 49
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi aktyviai taikant nanomedžiagų 
patentus būtų stabdomas tolesnis naujovių 
diegimas,

M. kadangi aktyviai taikant nanomedžiagų 
patentus, taip pat dėl didelės patentavimo 
kainos ir dėl to, kad nėra naudojimosi 
patentais paslaugų labai mažoms, mažoms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), būtų 
stabdomas tolesnis naujovių diegimas,

Or. fr

Pakeitimas 50
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi dėl galimo nanotechnologijų, 
biotechnologijų ir informacijos 
technologijų susiliejimo gali kilti rimtų 
etikos klausimų,

N. kadangi dėl galimo nanotechnologijų, 
biotechnologijų, biologijos, pažinimo 
mokslų ir informacijos technologijų 
susiliejimo gali kilti rimtų klausimų, 
susijusių su etika, sauga, saugumu ir 
pagarba pagrindinėms teisėms,

Or. fr

Pakeitimas 51
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi dėl galimo nanotechnologijų, 
biotechnologijų ir informacijos 
technologijų susiliejimo gali kilti rimtų 
etikos klausimų,

N. kadangi dėl galimo nanotechnologijų, 
biotechnologijų ir informacijos 
technologijų susiliejimo gali kilti rimtų 
etikos klausimų, kurie turėtų būti 
analizuojami naujoje Europos mokslo 
etikos ir naujų technologijų grupės 
nuomonėje,

Or. en

Pakeitimas 52
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Na. kadangi Europos atsakingų mokslinių 
tyrimų nanomokslų ir nanotechnologijų 
srityse elgesio kodeksas – svarbiausia 
priemonė siekiant saugių, integruotų ir 
atsakingų mokslinių nanomedžiagų 
tyrimų; kadangi Kodeksas turėtų būti 
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patvirtintas ir jo turėtų laikytis visi 
gamintojai, ketinantys gaminti prekes 
arba teikti jas rinkai,

Or. en

Pakeitimas 53
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Na. kadangi atsargumo principas, 
principas „teršėjas moka“ ir tvarumo 
tikslai turėtų būti nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų reglamentavimo ir gairių 
pagrindų pamatas ir šie principai turėtų 
padėti  valdyti nanotechnologijas ir 
nanomedžiagas taip, kad jų naudojimas 
teiktų didžiausią naudą visuomenei,

Or. fr

Pakeitimas 54
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. yra įsitikinęs, kad nanomedžiagų 
pranašumai gali būti suvokti tik parengus 
aiškų norminį pagrindą, kuriuo remiantis 
galėtų būti visapusiškai sprendžiamos 
galimos nanomedžiagų saugumo 
problemos;

1. yra įsitikinęs, kad nanomedžiagų 
pranašumai bus dar didesni, jei šios 
medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į 
tikruosius gyventojų poreikius, pradėjus 
taikyti teisinius ar kitus standartus, kurie 
bus pritaikyti plačiam atitinkamo 
technologinio ir pramoninio minėtųjų 
medžiagų naudojimo diapazonui, ir bus 
paisoma sveikatos ir saugos aspektų, taip 
pat atsižvelgiama į mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, intelektinės nuosavybės teisių 
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apsaugą ir naujoves;

Or. fr

Pakeitimas 55
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1.  yra įsitikinęs, kad nanomedžiagų 
pranašumai gali būti suvokti tik parengus 
aiškų norminį pagrindą, kuriuo remiantis 
galėtų būti visapusiškai sprendžiamos 
galimos nanomedžiagų saugumo 
problemos;

1. yra įsitikinęs, kad nanotechnologijų ir
nanomedžiagų pranašumai gali būti suvokti 
tik parengus aiškų norminį ir politinį 
pagrindą, kuriuo remiantis galėtų būti 
visapusiškai sprendžiamos
nanotechnologijų ir nanomedžiagų, jų 
galimo dabartinio ir būsimo naudojimo, 
taip pat galimos nanomedžiagų saugumo 
problemos;

Or. fr

Pakeitimas 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. mano, kad Komisijos tvirtinimas, jog
pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus iš 
principo reglamentuojama nanomedžiagų 
keliama rizika, yra klaidingas, nes į 
Bandrijos teisę neįtraukta jokių specifinių 
su nanomedžiagomis susijusių nuostatų, 
taigi dėl aktualių duomenų ir
nanomedžiagų keliamos rizikos vertinimo 
metodų stygiaus Komisija išties ignoruoja 
šių medžiagų keliamą riziką;

3. pritaria Komisijos požiūriui, kad pagal 
šiuo metu galiojančius teisės aktus iš 
principo reglamentuojama nanomedžiagų 
keliama rizika; pritaria tam, kad
nanomedžiagų keliamos rizikos vertinimo 
metodai iš esmės yra taikytini ir kad 
tolesnį šių metodų taikymą turėtų tikrinti 
EBPO darbo grupė gaminamų 
nanomedžiagų klausimais;
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Or. de

Pakeitimas 57
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. mano, kad Komisijos tvirtinimas, jog
pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus iš 
principo reglamentuojama nanomedžiagų 
keliama rizika, yra klaidingas, nes į 
Bandrijos teisę neįtraukta jokių specifinių 
su nanomedžiagomis susijusių nuostatų, 
taigi dėl aktualių duomenų ir
nanomedžiagų keliamos rizikos vertinimo 
metodų stygiaus Komisija išties ignoruoja 
šių medžiagų keliamą riziką;

3. pritaria Komisijos požiūriui, kad pagal 
šiuo metu galiojančius teisės aktus iš 
principo reglamentuojama nanomedžiagų 
keliama rizika; pritaria tam, kad
nanomedžiagų keliamos rizikos vertinimo 
metodai iš esmės yra taikytini ir kad 
tolesnį šių metodų taikymą turėtų tikrinti 
EBPO darbo grupė gaminamų 
nanomedžiagų klausimais;

Or. de

Pakeitimas 58
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. mano, kad Komisijos tvirtinimas, jog 
pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus iš 
principo reglamentuojama nanomedžiagų 
keliama rizika, yra klaidingas, nes į 
Bandrijos teisę neįtraukta jokių specifinių 
su nanomedžiagomis susijusių nuostatų, 
taigi dėl aktualių duomenų ir 
nanomedžiagų keliamos rizikos vertinimo 
metodų stygiaus Komisija išties ignoruoja 
šių medžiagų keliamą riziką;

3. mano, kad šiuo metu galiojančius teisės, 
aktus, kuriais iš principo reglamentuojama 
nanomedžiagų keliama rizika, reikėtų 
papildyti atitinkamais duomenimis, 
bandymų metodais ir metodais, skirtais su 
nanomedžiagomis susijusiai rizikai 
įvertinti, kad būtų užtikrinamas būtinas 
apsaugos lygis;
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Or. en

Pakeitimas 59
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad, siekiant užtikrinti reikiamo 
lygio apsaugą, nepakanka tiesiog geriau 
įgyvendinti esamus teisės aktus, kol į šiuos 
teisės aktus neįtraukta specialių su 
nanomedžiagomis susijusių nuostatų ir 
kol trūksta duomenų apie nanomedžiagų 
keliamą riziką ir nenumatyta metodų jai 
įvertinti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4.  mano, kad, siekiant užtikrinti reikiamo 
lygio apsaugą, nepakanka tiesiog geriau 
įgyvendinti esamus teisės aktus, kol į šiuos 
teisės aktus neįtraukta specialių su 
nanomedžiagomis susijusių nuostatų ir 
kol trūksta duomenų apie nanomedžiagų 
keliamą riziką ir nenumatyta metodų jai 
įvertinti;

4. mano, kad svarbu įtraukti 
nanomedžiagas į galiojančių Bendrijos 
įstatymų, reglamentuojančių plataus 
vartojimo gaminius, taikymo sritį, ir ne tik 
į teisės aktus, kurie šiuo meti iš dalies 
keičiami, pvz., 2003 m. vasario 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/15/EB, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su kosmetikos 
gaminiais, suderinimo ir 1997 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų 
maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų, bet ir 2006 m. gruodžio 18 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų patekimo į rinką, 
2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų, 2000 m. 
kovo 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
maisto produktų ženklinimu, pateikimu ir 
reklamavimu, derinimo, 2003 m. rugsėjo 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1830/2003 dėl 
genetiškai modifikuotų organizmų ir 
maisto produktų bei pašarų, pagamintų iš 
genetiškai modifikuotų organizmų, 
atpažinimo, 2002 m. sausio28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantį maisto įstatymo 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įkuriantį Europos maisto saugos tarnybą 
ir nustatantį su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras, ir 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus;

Or. fr

Pakeitimas 61
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad, siekiant užtikrinti reikiamo 
lygio apsaugą, nepakanka tiesiog geriau 
įgyvendinti esamus teisės aktus, kol į šiuos 
teisės aktus neįtraukta specialių su 

4. mano, kad nors nanomedžiagas 
tinkamai reglamentuoja dabar galiojantys 
įstatymai ir EBPO patvirtino, kad tinka 
taikyti esamus bandymų metodus, reikėtų 
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nanomedžiagomis susijusių nuostatų ir 
kol trūksta duomenų apie nanomedžiagų 
keliamą riziką ir nenumatyta metodų jai 
įvertinti;

toliau plėtoti esamų teisės aktų 
įgyvendinimo priemones;

Or. de

Pakeitimas 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. mano, kad, siekiant užtikrinti reikiamo 
lygio apsaugą, nepakanka tiesiog geriau 
įgyvendinti esamus teisės aktus, kol į šiuos 
teisės aktus neįtraukta specialių su 
nanomedžiagomis susijusių nuostatų ir 
kol trūksta duomenų apie nanomedžiagų 
keliamą riziką ir nenumatyta metodų jai 
įvertinti;

4. mano, kad nors nanomedžiagas 
tinkamai reglamentuoja dabar galiojantys 
įstatymai ir EBPO patvirtino, kad tinka 
taikyti esamus bandymų metodus, reikėtų 
toliau plėtoti esamų teisės aktų 
įgyvendinimo priemones;

Or. de

Pakeitimas 63
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5.  mano, kad laikantis siūlomo 
įgyvendinimo principo neužtikrinamas
Komisijos pageidaujamas saugus ir 
integruotas požiūris į nanotechnologijas, 
kadangi daugybė nanomedžiagų jau 
pateikta į rinką, o jas naudojant, pvz., 

5. mano, kad reikėtų imtis būtinų veiksmų 
siekiant įgyvendinti Komisijos 
pageidaujamą saugų ir integruotą požiūrį
į nanotechnologijas; 
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kūno priežiūros ir švaros produktams, 
keliama ypač didelė rizika, nes neatliktas 
adekvatus jų saugumo vertinimas ir 
tinkamai neinformuoti vartotojai;

Or. de

Pakeitimas 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5.  mano, kad laikantis siūlomo 
įgyvendinimo principo neužtikrinamas
Komisijos pageidaujamas saugus ir 
integruotas požiūris į nanotechnologijas, 
kadangi daugybė nanomedžiagų jau 
pateikta į rinką, o jas naudojant, pvz.,
kūno priežiūros ir švaros produktams, 
keliama ypač didelė rizika, nes neatliktas 
adekvatus jų saugumo vertinimas ir 
tinkamai neinformuoti vartotojai;

5. mano, kad reikėtų imtis būtinų veiksmų 
siekiant įgyvendinti Komisijos 
pageidaujamą saugų ir integruotą
požiūris į nanotechnologijas;

Or. de

Pakeitimas 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. mano, kad laikantis siūlomo 
įgyvendinimo principo neužtikrinamas 
Komisijos pageidaujamas saugus ir 
integruotas požiūris į nanotechnologijas, 
kadangi daugybė nanomedžiagų jau 
pateikta į rinką, o jas naudojant, pvz.,
kūno priežiūros ir švaros produktams, 
keliama ypač didelė rizika, nes neatliktas 

5. mano, kad pažeidžiamas Europos 
Sąjungos pageidaujamas saugus, 
atsakingas ir integruotas požiūris į 
nanotechnologijas, kadangi trūksta 
informacijos apie daugybę nanomedžiagų 
jau pateiktų į rinką, ypač susijusios su 
naudojamais kūno priežiūros produktais. 
Prašo Komisijos iki 2011 m. birželio mėn. 
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adekvatus jų saugumo vertinimas ir 
tinkamai neinformuoti vartotojai;

pateikti ataskaitą, susijusią su 
nanomedžiagų buvimu Europos rinkoje ir 
jų saugumu, taip pat su poreikio įsteigti 
specialų Europos fondą pagal 7-ąją 
pagrindų programą, skirtą finansuoti 
moksliniams saugaus nanomedžiagų 
vystymo ir  naudojimo moksliniams 
tyrimams, mastą;  

Or. en

Pakeitimas 66
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. ragina, kad nebūtų leidžiama teikti į 
rinką produktus, kurių sudėtyje yra
nanotechnologijos ar nanomedžiagos, 
keliančios riziką, susijusią su poveikiu 
darbuotojams arba vartotojams, arba su 
nevaldomu pasklidimu aplinkoje; mano, 
kad ši priemonė būtina, kol kuriami 
specialūs vertinimo metodai, kuriuos 
pasitelkus bus galima gauti mokslinių 
duomenų, įrodančių, kad naudojamos 
nanotechnologijos ir nanomedžiagos 
saugios žmonių sveikatai ir aplinkai;

Or. fr

Pakeitimas 67
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5b. ragina iš naujo įvertinti produktus, 
kurie jau yra rinkoje ir kurių sudėtyje yra 
nanotechnologijos arba nanomedžiagos, 
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taikant principą, pagal kurį medžiagos 
nebūtų pateikiamos į rinką, kol apie jas 
nesurinkta išsamių duomenų, kuris 
nustatytas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 (REACH), ir pašalinti 
šiuos produktus iš rinkos, jei paaiškėja, 
kad apie juos nėra duomenų arba kad 
duomenų nepakanka siekiant nustatyti, ar 
minėtieji produktai saugūs žmonių 
sveikatos ir aplinkos požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 68
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5c. ragina imtis pakavimo ir atskyrimo 
priemonių atliekų, susidariusių ir 
produktų, kurių sudėtyje yra 
nanotechnologijos ar nanomedžiagos, 
atžvilgiu, taip pat atliekų tvarkymo 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
įmonėse atžvilgiu, siekiant išvengti 
nevaldomo nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų pasklidimo aplinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 69
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. ragina Komisiją iš esmės persvarstyti 
savo požiūrį į nanomedžiagų 
reglamentavimą ir nedelsiant peržiūrėti 
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visus susijusius teisės aktus, kad būtų
sukurta pritaikoma valdymo sistema, 
pagal kurią būtų teikiamas išankstinis 
perspėjimas ir nustatytos rizikos 
kategorijos rengiant technologiją, kol dar 
atitinkama technologija nėra taip 
nusistovėjusi, jog jos negalima valdyti 
nesukeliant didelių griovimų;

Or. en

Pakeitimas 70
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos 
persvarstyti visus susijusius teisės aktus ir 
visapusiškai vadovautis principu, pagal 
kurį medžiagos nebūtų pateikiamos į 
rinką, kol apie jas nesurinkta išsamių 
duomenų, ir kuris būtų taikomas visais 
nanomedžiagų naudojimo vartojimo 
prekėms arba aplinką teršiantiems 
produktams atvejais;

6. ragina Komisiją iki 2012 m. pabaigos 
persvarstyti visus susijusius teisės aktus 
siekiant užtikrinti, kad teisinės nuostatos 
ir įgyvendinimo priemonės atspindėtų 
konkrečias nanomedžiagų savybes,  kurių 
poveikį gali patirti darbuotojai, vartotojai 
ir aplinka;

Or. en

Pakeitimas 71
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos 
persvarstyti visus susijusius teisės aktus ir 
visapusiškai vadovautis principu, pagal 
kurį medžiagos nebūtų pateikiamos į rinką, 
kol apie jas nesurinkta išsamių duomenų, ir 

6. ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos 
persvarstyti visus susijusius teisės aktus ir 
visapusiškai vadovautis principu, pagal 
kurį medžiagos nebūtų pateikiamos į rinką, 
kol apie jas nesurinkta išsamių duomenų, ir 
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kuris būtų taikomas visais nanomedžiagų 
naudojimo vartojimo prekėms arba 
aplinką teršiančiems produktams atvejais; 

kuris būtų taikomas nanomedžiagų 
naudojimo vartojimo prekėms, kai galimas 
arba įrodytas neigiamas poveikis sveikatai 
arba aplinkai gaminant šiuos produktus, 
atvejais;

Or. fr

Pakeitimas 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos 
persvarstyti visus susijusius teisės aktus ir 
visapusiškai vadovautis principu, pagal 
kurį medžiagos nebūtų pateikiamos į rinką, 
kol apie jas nesurinkta išsamių duomenų, ir 
kuris būtų taikomas visais nanomedžiagų 
naudojimo vartojimo prekėms arba aplinką 
teršiantiems produktams atvejais;

6. ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos 
persvarstyti visus susijusius teisės aktus ir 
visapusiškai vadovautis principu, pagal 
kurį medžiagos nebūtų pateikiamos į rinką, 
kol apie jas nesurinkta išsamių duomenų, 
reikalaujant bandymais pagrįsto 
įvertinimo ir medžiagų patvirtinimo etapu, 
kai produktas dar tik tuoj bus teikiamas į 
rinką,ir kuris būtų taikomas visais 
nanomedžiagų naudojimo vartojimo 
prekėms arba aplinką teršiantiems 
produktams atvejais;

Or. en

Pakeitimas 73
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. ragina Komisiją iki 2010 m. birželio 
30 d. pateikti aiškias ir nuoseklias 
politikos gaires, susijusias su 
pagrindiniais nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų apibrėžimo aspektais, visų 
pirma skiriant dėmesį šiems tikslams:
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– iš naujo apibrėžti dydį nuo 0,3 nm iki 
300 nm,

– į atitinkamus teisės aktus įtraukti 
medžiagas, turinčias panašių į 
nanomedžiagas savybių, net jei šių 
medžiagų matmenys didesni, nei apibrėžta 
pagal teisės aktą;

– pasiekti, kad atitinkami įstatymai 
apimtų visas nanotechnologijas ir visas 
nanomedžiagas, nepaisant jų konkrečių 
ypatybių, pvz., besikaupianti, patvari ir t. 
t., taip pat šių medžiagų agregatus, 
aglomeratus, recombinacinius ir save 
surenkančius darinius;

Or. fr

Pakeitimas 74
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. ragina pradėti vartoti Bendrijos teisės 
aktuose išsamų mokslų pagrįstą 
nanomedžiagų apibrėžimą, kuris yra 
būtina su nanomedžiagomis susijusių 
atitinkamų galiojančių horizontalių ir 
sektorių teisės aktų dalinio pakeitimo 
sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. ragina Komisiją parengti 
nanomedžiagų tipų ir naudojimo aprašą 
prieš jas pateikiant į ES rinką ir pateikus į 
ES rinką ir viešai paskelbti šį aprašą;

Or. en

Pakeitimas 76
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7b. ragina Komisiją parengti skirtingų 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų tipų ir 
naudojimo aprašą, atsižvelgiant į 
valstybinius ir privačius mokslinius 
tyrimus, ir viešai paskelbti šį aprašą;

Or. fr

Pakeitimas 77
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7b.  ragina atitinkamai iš dalies pakeisti 
REACH, siekiant užtikrinti, kad ne vėliau 
kaip praėjus 18 mėnesių nuo įsigaliojimo 
datos, būtų:
– naudojama supaprastinta pagamintų 
arba importuotų nanomedžiagų 
registracija (taikant ribinę vertę, kuri 
pagrįsta, pvz., paviršiaus aktyvumu, o ne 
tonažu), pagal kurią pateikiamos 
pagrindinės fizinės ir cheminės savybės ir 
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duomenys apie toksikologinį ir 
ekotoksikologinį poveikį,
– pateikiama cheminės saugos ataskaita, 
kurioje būtų pateikiamas visų įregistruotų 
nanomedžiagų, nepaisant keliamų pavojų 
nustatymo, poveikio įvertinimas,
– taikomas reikalavimas, pranešti apie 
visas nanomedžiagas, pateiktas į rinką 
kaip atskiras medžiagas, preparatuose ar 
gaminiuose, nepaisant tonažo ar 
koncentracijos ribinių verčių;

Or. en

Pakeitimas 78
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7c. ragina taikyti gamintojams, 
ketinantiems pateikti nanomedžiagas į 
rinką, pareigą rūpintis;

Or. en

Pakeitimas 79
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7d.  ragina atitinkamai iš dalies pakeisti 
atliekas reglamentuojančius teisės aktus, 
kad būtų tinkamai atsižvelgiama į 
nanomedžiagas:
– įrašyti atskirą straipsnį, skirtą 
nanomedžiagoms, į atliekų sąrašą, 
nustatytą pagal Direktyvą 2000/532/EB;
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– persvarstyti atliekų priėmimo į 
sąvartynus kriterijus, nustatytus pagal 
Sprendimą 2003/33/EB;
– persvarstyti atitinkamas teršalų 
išmetimo ribines vertes, taikomas atliekų 
deginimui, kad būtų papildyti mase 
pagrįsti matmenys matmenimis, pagrįstais 
dalelių skaičiumi ir (arba) paviršiumi;

Or. en

Pakeitimas 80
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7e. ypač ragina persvarstyti atitinkamas 
teršalų išmetimo ribines vertes ir aplinkos 
kokybės standartus orą ir vandenį 
reglamentuojančiuose įstatymuose, , kad 
būtų papildyti mase pagrįsti matmenys 
matmenimis, pagrįstais dalelių skaičiumi 
ir (arba) paviršiumi siekiant atsižvelgti į 
nanomedžiagas;

Or. en

Pakeitimas 81
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7f. ragina atitinkamai pakeisti Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės 
direktyvą, siekiant, kad atitinkamų 
nanomedžiagų atžvilgiu: 
– ši direktyva apimtų gamybą ir 
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perdirbimą,
– būtų iš naujo nustatyti ir patvirtinti 
geriausi prieinami gamybos būdai, kurie 
būtų pateikiami informaciniuose 
dokumentuose (BREF);

Or. en

Pakeitimas 82
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 g dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7g. ragina atitinkamai iš dalies pakeisti 
darbuotojų saugą reglamentuojančius 
įstatymus, kad būtų užtikrinta, jog 
nanomedžiagos naudojamos tik uždarose 
sistemose, kol nėra galimybės patikimai 
nustatyti poveikį ir jį kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 83
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pakartoja savo raginimą ženklinti 
vartojimo prekes, kurių sudėtyje esama 
nanomedžiagų; 

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pakartoja savo raginimą ženklinti 
vartojimo prekes, kurių sudėtyje esama 
nanomedžiagų; 

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 85
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8.   pakartoja savo raginimą ženklinti 
vartojimo prekes, kurių sudėtyje esama 
nanomedžiagų; 

8. pakartoja savo raginimą privalomąja 
tvarka Bendrijos lygmeniu ženklinti 
prekes, kurios pagamintos naudojant 
nanotechnologijas ir (arba) kurių sudėtyje 
esama nanomedžiagų, skirtas tarpiniam 
arba galutiniam naudojimui, siekiant 
užtikrinti, kad darbuotojai ir vartotojai 
gautų aiškią, patikimą ir skaidrią 
informaciją; pabrėžia, kad reikia 
patvirtinti nuostatas, susijusias su 
darbuotojų, dirbančių su 
nanotechnologijomis ir (arba) 
nanomedžiagomis, apsauga;

Or. fr
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Pakeitimas 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pakartoja savo raginimą ženklinti 
vartojimo prekes, kurių sudėtyje esama 
nanomedžiagų;

8. pakartoja savo raginimą teikti 
informaciją vartotojams. visos 
sudedamosios dalys, kurių esama 
nanomedžiagų pavidalu, nurodomos 
sudėtinių dalių sąraše, įrašant prieš 
atitinkamos sudėtinės dalies pavadinimą 
žodį „nano“;

Or. en

Pakeitimas 87
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

; 8a. ragina įgyvendinti Direktyvą 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir 
lyginamosios reklamos, siekiant užtikrinti, 
kad nebūtų klaidinančios reklamos, 
susijusios su nanomedžiagomis;

Or. en

Pakeitimas 88
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8b. rekomeduoja įsteigti atsiliepimų 
portalą , kur moksliniai nanomedžiagų 
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tyrėjai, dirbantys pramonėje, akademinėse
įstaigose ir piliečiai naudotojai galėtų 
dalintis patirtimi, pranešti apie nustatytus 
faktus ir šia informacija dalintis, sužinoti 
naujausią informaciją, ir kuriame 
pateikiama informacija būtų reguliariai 
peržiūrima;

Or. en

Pakeitimas 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. ragina skubiai parengti tinkamus 
bandymų protokolus nanomedžiagų 
keliamam pavojui ir galimam sąlyčiui su 
jomis per visą jų gyvavimo ciklą įvertinti 
taikant daugiadisciplininį principą;

9. ragina skubiai parengti tinkamus 
bandymų protokolus ir metrologinius 
standartus nanomedžiagų keliamam 
pavojui ir galimam sąlyčiui su jomis per 
visą jų gyvavimo ciklą įvertinti taikant 
daugiadisciplininį principą; ragina įsteigti 
specialų Europos fondą pagal 7-ąją 
pagrindų programą, kuris būtų skirtas 
šios srities moksliniams tyrimams 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 90
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina, kad tais atvejais, kai medžiagai 
jau taikomi Bendrijos įstatymai ir labai 
pasikeitė jos gaminimo metodai, 
žaliavinės medžiagos arba dalelių dydis 
dėl nanotechnologijų, medžiaga, 
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gaminama šiais naujais metodais ar iš šių 
naujų medžiagų laikoma kita medžiaga, 
prieš pateikiant šią naujovę į rinką reikia 
naujo atskiro straipsnio Bendrijos 
įstatymuose arba reikia pakeisti 
specifikacijas, kuriose nurodoma, kaip ši 
nujoji medžiaga gali būti naudojama.

Or. sv

Pakeitimas 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina Komisiją teikti pirmenybę 
nanomedžiagų poveikio aplinkai ir 
žmonių sveikatai moksliniams tyrimams ir 
jų finansavimui;

Or. en

Pakeitimas 92
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina labai padidinti nanomedžiagų 
ekologinių, sveikatos ir saugos aspektų 
per visą jų gyvavimo ciklą mokslinių 
tyrimų finansavimą; ypač ragina Komisiją 
peržiūrėti pagal FP7 taikomus kriterijus, 
kad FR7 pritrauktų ir finansuotų daug 
daugiau mokslinių tyrimų, siekiant 
patobulinti mokslinę metodiką, skirtą 
nanomedžiagoms įvertinti;

Or. en
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Pakeitimas 93
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9b. ragina Komisiją skatinti valstybių 
narių koordinaciją ir mainus 
nanomedžiagų mokslinių tyrimų ir 
plėtros, rizikos vertinimo, gairių kūrimo ir 
reglamentavimo srityje, naudojantis 
esamomis priemonėmis (pvz., REACH 
kompetentingų institucijų padalinius 
nanomedžiagų klausimais) arba, esant 
reikalui, sukuriant naujas;

Or. en

Pakeitimas 94
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9c. ragina Komisiją įvertinti sąnaudas ir 
naudą, susijusias su Europos 
nanomedžiagų instituto įsteigimu;

Or. en

Pakeitimas 95
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 d dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9d. ragina Komisiją skatinti valstybėse 
narėse ES masto viešas diskusijas 
nanomedžiagų reglamentavimo aspektų 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares
surengti ES masto viešas diskusijas 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
klausimais ir siekti sužinoti viešąją 
nuomonę, kurios naujovės laikomos 
priimtinomis ir būtinomis ir kokiomis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 97
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
surengti ES masto viešas diskusijas 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
klausimais ir siekti sužinoti viešąją 
nuomonę, kurios naujovės, susijusios su 
nanotechnologijomis ir 
nanomedžiagomis, laikomos priimtinomis 
ar būtinomis ir kokiomis sąlygomis;
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Or. fr

Pakeitimas 98
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9e. ragina Komisiją užtikrinti visapusišką 
plačiosios visuomenės dalyvavimą 
priimant visus sprendimus, susijusius su 
nanomedžiagomis;

Or. en

Pakeitimas 99
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina apriboti galimas teises į patentą 
specifinio nanomedžiagų panaudojimo ar 
jų gamybos metodo taikymo atveju (šis 
apribojimas neturėtų būti taikomas 
pačioms nanomedžiagoms), siekiant 
nesudaryti kliūčių naujovėms diegti ir 
išvengti vadinamojo Šiaurės ir Pietų 
nanopadalijimo;

10. ragina suteikti galimas teises į patentą 
tik laikantis galiojančios patentų teisės, 
siekiant užtikrinti tinkamą patentų 
turėtojų apsaugą ir nestabdyti naujovių 
griežtomis patentų suteikimo kriterijų 
priežiūros priemonėmis;

Or. de
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Pakeitimas 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina apriboti galimas teises į patentą 
specifinio nanomedžiagų panaudojimo ar 
jų gamybos metodo taikymo atveju (šis 
apribojimas neturėtų būti taikomas 
pačioms nanomedžiagoms), siekiant 
nesudaryti kliūčių naujovėms diegti ir 
išvengti vadinamojo Šiaurės ir Pietų 
nanopadalijimo;

10. ragina suteikti galimas teises į patentą 
tik laikantis galiojančios patentų teisės, 
siekiant užtikrinti tinkamą patentų 
turėtojų apsaugą ir nestabdyti naujovių 
griežtomis patentų suteikimo kriterijų 
priežiūros priemonėmis;

Or. de

Pakeitimas 101
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina apriboti galimas teises į patentą 
specifinio nanomedžiagų panaudojimo ar 
jų gamybos metodo taikymo atveju (šis 
apribojimas neturėtų būti taikomas 
pačioms nanomedžiagoms), siekiant 
nesudaryti kliūčių naujovėms diegti ir 
išvengti vadinamojo Šiaurės ir Pietų 
nanopadalijimo;

10. pripažįsta, kad būtina panaikinti 
kliūtis, kurios ypač trukdo labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ naudotis patentais ir 
kartu ragina apriboti galimas teises į 
patentą specifinio nanomedžiagų 
panaudojimo ar jų gamybos metodo 
taikymo atveju (šis apribojimas išimties 
tvarka turėtų būti taikomas tik pačioms 
nanomedžiagoms), siekiant nesudaryti 
kliūčių naujovėms diegti ir išvengti 
vadinamojo Šiaurės ir Pietų 
nanopadalijimo;

Or. fr
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Pakeitimas 102
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. mano, jog siekiant užtikrinti, kad 
ateityje naudojant nanotechnologijas, taip 
pat ir biomedicinos srityje, būtų 
visapusiškai paisoma etikos vertybių,
laiku turėtų būti parengtos etikos gairės;

11. mano, kad laiku turėtų būti parengtos 
etikos gairės, ypač susijusios su 
nanomedicina, ir šios gairės turėtų būti 
teisė į privatumą, laisvas ir žiniomis 
pagrįstas sutikimas, ribos, nustatytos 
tyrimams siekiant nustatyti poveikį 
žmogaus organizmui nesiekiant gydymo 
tikslų, kartu skatinant šią perspektyvią 
tarpdisciplininę sritį, kurioje taikomos 
naujausios technologijos, pvz., 
molekulinių atvaizdų gavimas ir 
diagnostika, kurias pasitelkus galima 
anksti diagnozuoti ir rentabiliai gydyti 
daugelį ligų;

Or. fr

Pakeitimas 103
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. mano, jog siekiant užtikrinti, kad 
ateityje naudojant nanotechnologijas, taip 
pat ir biomedicinos srityje, būtų 
visapusiškai paisoma etikos vertybių, laiku 
turėtų būti parengtos etikos gairės;

11. mano, jog siekiant užtikrinti, kad 
ateityje naudojant nanotechnologijas, taip 
pat ir biomedicinos srityje, būtų 
visapusiškai paisoma etikos vertybių, laiku 
turėtų būti parengtos etikos gairės, ir prašo 
Europos mokslo etikos ir naujų 
technologijų grupės parengti nuomonę 
šiuo klausimu, pagrįsta jos 2007 m. sausio 
17 d. nuomone dėl nanomedicinos etinių 
aspektų, taip pat etine nuomonę, kurią 
paskelbė ES etikos institucijos, ir darbu, 
kurį atliko tarptautinės organizacijos, 
pvz., UNESCO;
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Pakeitimas 104
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad reikia nedelsiant 
patobulinti mokslines žinias, taigi ragina, 
kad būtų parengta Bendrijos mokslinių 
tyrimų nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
srityje politika;

Or. fr

Pakeitimas 105
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11b. taigi ragina, kad didelė  dalis 
numatytų nanotechnologijoms ir 
nanomedžiagoms pagal  7-ąją mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros programą 
lėšų būtų skirta projektams, kuriais 
siekiama išplėtoti specialius 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
įvertinimo metodus, siekiant užpildyti 
žinių apie nanotechnologijas ir 
nanomedžiagas, jų saugą ir jų poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai, įskaitant 
poveikį darbe, spragas;

Or. fr
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Pakeitimas 106
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
kuo greičiau pasiūlyti įsteigti nuolatinę 
nepriklausomą Europos sprendimų 
priėmimo praktinę programą, skirtą 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
stebėsenai, taip pat fundamentaliųjų ir 
taikomųjų tyrimų programą, susijusią su 
šios stebėsenos metodika (ypač 
metrologija, aptikimu, toksiškumu ir 
epidemiologija);

Or. fr

Pakeitimas 107
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atsižvelgdamas į tai, kad kasmet dėl 
oro taršos miršta labai daug žmonių, 
mano, kad numatant nanomedžiagų 
reglamentavimo priemones turėtų būti 
sprendžiamos ir problemos dėl 
nanomedžiagų, kurios atsiranda kaip 
netyčiniai šalutiniai produktai; 

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 108
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atsižvelgdamas į tai, kad kasmet dėl 
oro taršos miršta labai daug žmonių, 
mano, kad numatant nanomedžiagų 
reglamentavimo priemones turėtų būti 
sprendžiamos ir problemos dėl 
nanomedžiagų, kurios atsiranda kaip 
netyčiniai šalutiniai produktai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atsižvelgdamas į tai, kad kasmet dėl 
oro taršos miršta labai daug žmonių, 
mano, kad numatant nanomedžiagų 
reglamentavimo priemones turėtų būti 
sprendžiamos ir problemos dėl 
nanomedžiagų, kurios atsiranda kaip 
netyčiniai šalutiniai produktai; 

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 110
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atsižvelgdamas į tai, kad kasmet dėl oro 
taršos miršta labai daug žmonių, mano, kad 
numatant nanomedžiagų reglamentavimo 
priemones turėtų būti sprendžiamos ir 
problemos dėl nanomedžiagų, kurios 
atsiranda kaip netyčiniai šalutiniai 
produktai; 

12. atsižvelgdamas į tai, kad teisės aktai 
dėl oro kokybės neapima labai smulkių 
dalelių (mažesnių kaip 2,5µm) išmetimo į 
aplinkos ora ir kad kasmet dėl oro taršos 
miršta labai daug žmonių, mano, kad 
numatant nanomedžiagų reglamentavimo 
priemones turėtų būti sprendžiamos ir 
problemos dėl nanomedžiagų, kurios 
atsiranda kaip netyčiniai šalutiniai 
produktai;

Or. fr


