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Amendement 1
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Nanowetenschappen en 
nanotechnologieën: Een actieplan voor 
Europa 2005-2009. Eerste 
uitvoeringsverslag 2005-2007" ("het 
actieplan")1,

Or. en

Amendement 2
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 19 januari 2009 
gepubliceerde advies van het 
wetenschappelijk comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s2,

Or. fr

Amendement 3
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

                                               
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité "Nanowetenschappen en nanotechnologieën: Een actieplan voor Europa 2005-2009. Eerste 
uitvoeringsverslag 2005-2007" COM(2007)0505.

2 Advies inzake de risicobeoordeling van producten van nanotechnologieën; 19 januari 2009; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de 
Commissie betreffende een Gedragscode 
voor verantwoord nanowetenschappelijk 
en nanotechnologisch onderzoek1,

Or. en

Amendement 4
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van de Europese 
Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën aan de Europese 
Commissie inzake de ethische aspecten 
van nanogeneeskunde2, 

Or. en

Amendement 5
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op Verordening (EG) nr. 
1272/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels tot 
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 

                                               
1 Aanbeveling van de Commissie van 7 februari 2008 betreffende een Gedragscode voor verantwoord 
nanowetenschappelijk en nanotechnologisch onderzoek C(2008) 424 def.
2 EGE advies nr. 21, 17 januari 2007.
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67/548/EEG en 1999/45/EG en tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/20061,

Or. en

Amendement 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat nanomaterialen 
een enorme bijdrage leveren tot 
vorderingen in tal van sectoren; 
overwegende dat deze vorderingen 
uiteindelijk ten goede zullen komen aan 
de burgers en in belangrijke mate kunnen 
bijdragen tot het concurrentievermogen 
van de economie van de Europese Unie; 
overwegende dat deze vorderingen 
daarnaast betere beleidsbeslissingen 
mogelijk maken op het gebied van 
volksgezondheid, werkgelegenheid, 
veiligheid en gezondheid op het werk, de 
informatiemaatschappij, energie, vervoer, 
veiligheid en ruimtevaart,

Or. en

Amendement 7
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

                                                                                                                                                  
1 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese Unie 
ondanks de invoering van een Europese 
strategie inzake nanotechnologieën en de 
daaruit voortvloeiende toekenning van 
circa 3 500 000 000 EUR voor het 
onderzoek naar nanowetenschappen in 
het kader van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling, nog altijd 
achterloopt op haar voornaamste 
concurrenten, te weten de Verenigde 
Staten, Japan en Zuid-Korea, die ruim de 
helft van de investeringen 
vertegenwoordigen en samen twee derde 
van de wereldwijd ingediende octrooien
voor hun rekening nemen; overwegende 
derhalve dat het zaak is deze economische 
realiteit in aanmerking te nemen bij het 
vaststellen van een communautair 
regelgevingskader,

Or. fr

Amendement 8
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat nanomaterialen 
waarschijnlijk de volgende "grote hit" 
zullen zijn, met name daar de stoutste 
droom van de mens reeds eeuwen is dat 
hij alles wat stoffelijk is naar zijn hand 
kan zetten,

C. overwegende dat nanomaterialen de 
mogelijkheid bieden om bij te dragen tot 
de doelstelling van Lissabon om van de 
EU vóór 2010 "de meest concurrerende 
en dynamische kenniseconomie van de 
wereld te [maken] die in staat is tot 
duurzame groei met meer en betere banen 
en een hechtere sociale samenhang en 
respect voor het milieu",

Or. en
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Amendement 9
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat nanomaterialen 
waarschijnlijk de volgende "grote hit" 
zullen zijn, met name daar de stoutste 
droom van de mens reeds eeuwen is dat 
hij alles wat stoffelijk is naar zijn hand 
kan zetten,

C. overwegende dat nanomaterialen
bijdragen tot het oplossen van mondiale 
problemen en de Europese Unie helpen 
"de meest concurrerende en dynamische 
kenniseconomie ter wereld" te worden 
(Lissabon-strategie),

Or. de

Amendement 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat nanomaterialen 
waarschijnlijk de volgende "grote hit" 
zullen zijn, met name daar de stoutste 
droom van de mens reeds eeuwen is dat 
hij alles wat stoffelijk is naar zijn hand 
kan zetten,

C. overwegende dat nanomaterialen zur 
bijdragen tot het oplossen van mondiale 
problemen en de Europese Unie helpen 
"de meest concurrerende en dynamische 
kenniseconomie ter wereld" te worden 
(Lissabon-strategie),

Or. de

Amendement 11
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat nanomaterialen 
waarschijnlijk de volgende "grote hit" 
zullen zijn, met name daar de stoutste 
droom van de mens reeds eeuwen is dat 
hij alles wat stoffelijk is naar zijn hand 
kan zetten,

C. overwegende dat nanomaterialen 
waarschijnlijk de volgende "grote hit" 
zullen zijn, 

Or. fr

Amendement 12
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de huidige discussie 
over nanomaterialen wordt gekenmerkt 
door tal van tegenspraken of zelfs 
paradoxen, gebrek aan overeenstemming 
en aldus met politieke strijd, en dat dit 
reeds begint op een zo fundamenteel 
niveau als bij voorbeeld de definities:

- in het algemeen wordt een materiaal 
beschouwd als nanomateriaal als de 
grootte ervan zich bevindt in de orde van 
grootte van 100 nm of minder, maar dit 
wordt veelal verkeerd weergegeven als een 
schaal van 1 tot 100 nm, hoewel de term 
"orde van grootte" betrekking heeft op 
een dimensie en niet zozeer op een exacte 
afmeting,

- velen zijn van mening dat verschillende 
eigenschappen ten gevolge van de effecten 
van grootte een onafhankelijk criterium 
moeten vormen voor de bepaling van wat 
nanomaterialen zijn, terwijl anderen 
voorstellen dit cumulatief te gebruiken en 
aldus het toepassingsgebied van de 
definitie te beperken,

D. overwegende dat de huidige discussie 
over nanomaterialen binnen de Europese 
Unie, net als elke polemiek over ronduit 
innoverende technologieën die reeds deel 
uitmaken van het dagelijks leven en 
waarvan de mogelijke eigenschappen met 
de nodige onzekerheid omgeven zijn, 
wordt gekenmerkt door de verdeeldheid in 
wetenschappelijke kring tussen voor- en 
tegenstanders van onderzoek naar 
nanotechnologieën, die voortvloeit uit de 
politieke doctrine; overwegende dat het 
doeltreffender zou zijn voor deze nieuwe 
technologieën een veilig, pluralistisch en 
evolutief raamwerk van regelgeving op te 
stellen, uitgaande van een 
voorzorgsstrategie die het dubbele risico 
vermijdt dat nanomaterialen systematisch 
worden verboden bij gebrek aan volledige 
informatie over het product en dat alle 
producten die nanodeeltjes bevatten over 
één kam worden geschoren, zonder 
rekening te houden met de daadwerkelijke 
schadelijkheid of het uiteindelijke gebruik 
ervan,
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- sommigen stellen voor de definitie 
verder te beperken tot onoplosbare en 
persistente nanomaterialen, en aldus 
reeds op het niveau van de definities 
mogelijke risico-overwegingen toe te 
passen, terwijl anderen pleiten tegen een 
dergelijke beperking vooraf,

Or. fr

Amendement 13
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de huidige discussie 
over nanomaterialen wordt gekenmerkt 
door tal van tegenspraken of zelfs 
paradoxen, gebrek aan overeenstemming 
en aldus met politieke strijd, en dat dit 
reeds begint op een zo fundamenteel 
niveau als bij voorbeeld de definities: 

D. overwegende dat de huidige discussie 
over nanomaterialen wordt gekenmerkt een 
gebrek aan informatie en kennis; 
overwegende dat tot dusver weliswaar 
geen volledig ontwikkelde reeks 
geharmoniseerde definities beschikbaar 
is, maar dat wel een aantal internationale 
normen is of wordt opgesteld die de 
'nanoschaal' definiëren als orde van 
grootte van ongeveer 1 tot 100 nm en vaak 
een onderscheid maken tussen:

- in het algemeen wordt een materiaal 
beschouwd als nanomateriaal als de 
grootte ervan zich bevindt in de orde van 
grootte van 100 nm of minder, maar dit 
wordt veelal verkeerd weergegeven als een 
schaal van 1 tot 100 nm, hoewel de term 
"orde van grootte" betrekking heeft op 
een dimensie en niet zozeer op een exacte 
afmeting,

- nano-objecten, die worden gedefinieerd 
als materialen met één, twee of drie 
buitenafmetingen op nanoschaal d.w.z. 
als materialen die zijn samengesteld uit 
aparte objecten met zeer kleine 
afmetingen, en

- velen zijn van mening dat verschillende 
eigenschappen ten gevolge van de effecten 
van grootte een onafhankelijk criterium 
moeten vormen voor de bepaling van wat 
nanomaterialen zijn, terwijl anderen 
voorstellen dit cumulatief te gebruiken en 
aldus het toepassingsgebied van de 

- nanogestructureerde materialen, die 
worden gedefinieerd als materialen die 
een interne structuur of 
oppervlaktestructuur op nanoschaal 
hebben,



PE421.227v01-00 10/62 AM\771661NL.doc

NL

definitie te beperken,
- sommigen stellen voor de definitie 
verder te beperken tot onoplosbare en 
persistente nanomaterialen , en aldus 
reeds op het niveau van de definities 
mogelijke risico-overwegingen toe te 
passen, terwijl anderen pleiten tegen een 
dergelijke beperking vooraf,

overwegende dat de Europese Commissie 
zich op het niveau van de Verenigde 
Naties en andere bevoegde organen zal 
inzetten voor een geharmoniseerde 
definitie van nanomaterialen en het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel zal voorleggen voor de herziening 
van het wetgevingskader op dit gebied,

Or. en

Amendement 14
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging D streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– in het algemeen wordt een materiaal 
beschouwd als nanomateriaal als de grootte 
ervan zich bevindt in de orde van grootte
van 100 nm of minder, maar dit wordt 
veelal verkeerd weergegeven als een schaal 
van 1 tot 100 nm, hoewel de term "orde 
van grootte" betrekking heeft op een 
dimensie en niet zozeer op een exacte 
afmeting,

– in het algemeen wordt een materiaal 
beschouwd als nanomateriaal als de grootte 
ervan zich bevindt in de orde van grootte
van 100 nm, maar dit wordt veelal 
verkeerd weergegeven als een schaal van 1 
tot 100 nm, hoewel de term "orde van 
grootte" betrekking heeft op een dimensie 
en niet zozeer op een exacte afmeting,

Or. fr

Amendement 15
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het in verband met 
de vrijwel oneindige toepassing van 
nanotechnologieën in uiteenlopende 
bedrijfstakken zoals elektronica, textiel, 
medische biologie, gezondheid en welzijn, 
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landbouw- en voedingsmiddelen of 
energie, onmogelijk is één communautair 
regelgevingskader in te voeren,

Or. fr

Amendement 16
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de regelgeving ten 
aanzien van nanomaterialen ook 
betrekking moet hebben op nanodeeltjes 
en nanoproducten waarin 
nanotechnologieën zijn verwerkt, zoals 
nanobuizen, nanovezels, nanofolie, nano-
aggregaten, nano-agglomeraten (of 
aggregaten van nanodeeltjes of van 
nanomaterialen), en hun toepassingen, 
evenals materialen met een 
nanostructuur, en dat deze situatie duidt 
op de noodzaak van een gestructureerde 
aanpak, die gepaard gaat met 
testprotocollen en andere specifieke 
methoden,

Or. fr

Amendement 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het tot dusverre in het 
kader van REACH zelfs niet is gelukt 
overeenstemming te bereiken over 
richtsnoeren voor de bepaling van wat 

E. overwegende dat in het kader van 
REACH verdere richtsnoeren en adviezen 
inzake nanomaterialen nodig zijn, met 
name wat betreft de identificatie van 
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nanomaterialen zijn, waardoor 
belangrijke besluiten in verband met 
registratie zijn overgelaten aan het 
bedrijfsleven,

stoffen,

Or. en

Amendement 18
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het tot dusverre in het 
kader van REACH zelfs niet is gelukt 
overeenstemming te bereiken over 
richtsnoeren voor de bepaling van wat 
nanomaterialen zijn, waardoor belangrijke 
besluiten in verband met registratie zijn 
overgelaten aan het bedrijfsleven,

E. overwegende dat het tot dusverre in het 
kader van REACH zelfs niet is gelukt 
overeenstemming te bereiken over 
richtsnoeren voor de bepaling van wat 
nanomaterialen zijn, noch over de 
noodzaak van specifieke tests en 
evaluaties met betrekking tot 
nanotechnologieën en nanomaterialen; 
overwegende dat door deze situatie
belangrijke besluiten in verband met 
registratie zijn overgelaten aan het 
bedrijfsleven,

Or. en

Amendement 19
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er geen heldere
gegevens bestaan over de manier waarop 
nanomaterialen in feite worden toegepast 
in consumptiegoederen, bij voorbeeld:

F. overwegende dat gegevens over de 
manier waarop nanomaterialen worden 
toegepast in consumptiegoederen 
afhankelijk zijn van de informatiebron en 
dat REACH een duidelijk overzicht van 
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dergelijke toepassingen zal bieden,

– in door erkende instellingen opgestelde 
overzichten worden meer dan 800 door de 
producent geïdentificeerde 
consumptiegoederen op basis van 
nanotechnologie opgesomd die momenteel 
op de markt zijn, maar 
handelsverenigingen van dezelfde 
producenten trekken deze cijfers in twijfel 
daar het te hoge schattingen zou 
betreffen, zonder zelf met concrete cijfers 
te komen,

– bedrijven doen blijmoedig 
"nanobeweringen", aangezien de term 
"nano" de afzet kennelijk in positieve zin 
beïnvloedt, maar zij zijn mordicus tegen 
eisen inzake objectieve etikettering,

Or. de

Amendement 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er geen heldere
gegevens bestaan over de manier waarop 
nanomaterialen in feite worden toegepast 
in consumptiegoederen, bij voorbeeld:

F. overwegende dat gegevens over de 
manier waarop nanomaterialen worden 
toegepast in consumptiegoederen 
afhankelijk zijn van de informatiebron en 
dat REACH een duidelijk overzicht van 
dergelijke toepassingen zal bieden,

– in door erkende instellingen opgestelde 
overzichten worden meer dan 800 door de 
producent geïdentificeerde 
consumptiegoederen op basis van 
nanotechnologie opgesomd die momenteel 
op de markt zijn, maar 
handelsverenigingen van dezelfde 
producenten trekken deze cijfers in twijfel 
daar het te hoge schattingen zou 
betreffen, zonder zelf met concrete cijfers 
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te komen,

– bedrijven doen blijmoedig 
"nanobeweringen", aangezien de term 
"nano" de afzet kennelijk in positieve zin 
beïnvloedt, maar zij zijn mordicus tegen 
eisen inzake objectieve etikettering,

Or. de

Amendement 21
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het gebrek aan 
duidelijkheid omtrent het feitelijke 
gebruik van nanomaterialen in 
consumentenproducten waarschijnlijk zal 
aanhouden, tenzij er duidelijke 
aanmeldingsverplichtingen voor het 
gebruik van nanomaterialen komen en 
Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende 
reclame en vergelijkende reclame volledig 
ten uitvoer wordt gelegd,

Or. en

Amendement 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in presentaties over de 
mogelijke voordelen van 
nanotechnologieën een vrijwel oneindige 
verscheidenheid van toekomstige 
toepassingen van nanomaterialen wordt 
voorspeld; maar dat deze zelfde 

G. overwegende dat in presentaties over de 
mogelijke voordelen van 
nanotechnologieën een vrijwel oneindige 
verscheidenheid van toekomstige 
toepassingen van nanomaterialen wordt 
voorspeld, die gereguleerd moeten worden 
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verscheidenheid tot bij het nulpunt daalt 
zodra een regelgeving voor 
nanomaterialen ter sprake komt,

voor zover zij nog niet onder de huidige 
regelgeving vallen,

Or. en

Amendement 23
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. G. overwegende dat in presentaties 
over de mogelijke voordelen van 
nanotechnologieën een vrijwel 
oneindige verscheidenheid van 
toekomstige toepassingen van 
nanomaterialen wordt voorspeld; maar 
dat deze zelfde verscheidenheid tot bij 
het nulpunt daalt zodra een 
regelgeving voor nanomaterialen ter 
sprake komt,

G. overwegende dat in presentaties over de 
mogelijke voordelen van 
nanotechnologieën een vrijwel oneindige 
verscheidenheid van toekomstige 
toepassingen van nanomaterialen wordt 
voorspeld; maar dat deze zelfde 
verscheidenheid aanzienlijk daalt zodra de 
realiteit en het nut van nanotechnologieën 
en nanomaterialen in talloze toepassingen 
en producten en een regelgeving voor 
nanomaterialen ter sprake komt,

Or. fr

Amendement 24
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. tegelijkertijd overwegende dat het 
onontbeerlijk is nanomaterialen op te 
nemen onder het toepassingsgebied van 
bestaande of momenteel gewijzigde 
communautaire wetgeving, zoals 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
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beoordeling van en de 
vergunningverlening en de beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), Richtlijn 98/8/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 1998 betreffende het op de markt 
brengen van biociden, Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid, Verordening (EG) nr. 
258/97 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 januari 1997 betreffende 
nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten, Verordening (EG) 
nr. 1333/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2008 inzake levensmiddelenadditieven, 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame, Verordening 
(EG) nr. 1830/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 september 
2003 betreffende de traceerbaarheid en 
etikettering van genetisch gemodificeerde 
organismen en de
traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen 
geproduceerde levensmiddelen en
diervoeders, Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden, 
Richtlijn 2003/15/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 februari 
2003 tot wijziging van Richtlijn 
76/768/EEG betreffende de onderlinge 



AM\771661NL.doc 17/62 PE421.227v01-00

NL

aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake cosmetische producten,

Or. fr

Amendement 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er een diepgaand 
meningsverschil bestaat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen, 
overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités van de 
Commissie wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat 
betreft kardinale gegevens, maar zelfs op 
het gebied van verwerving van deze 
gegevens, terwijl vertegenwoordigers van 
de bedrijfstak volhouden dat alle ter zake 
dienende gegevens beschikbaar zijn en dat 
de methode geen gebreken vertoont,

H. overwegende dat het debat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen voortduurt, 
overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités van de 
Commissie en de OESO is geconstateerd 
dat de bestaande testmethoden kunnen 
worden toegepast; overwegende dat deze 
inschatting door de meeste 
vertegenwoordigers van de industrie 
wordt gedeeld en dat deze tevens 
vaststellen dat met betrekking tot het 
overgrote merendeel van de tot dusver 
geproduceerde nanomaterialen de vereiste 
gegevens voor een veiligheidsbeoordeling 
van commerciële producten beschikbaar 
zijn,

Or. de

Amendement 26
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er een diepgaand 
meningsverschil bestaat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 

H. overwegende dat het debat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen voortduurt, 
overwegende dat er door de 



PE421.227v01-00 18/62 AM\771661NL.doc

NL

nanomaterialen te beoordelen, 
overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités van de 
Commissie wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat 
betreft kardinale gegevens, maar zelfs op 
het gebied van verwerving van deze 
gegevens, terwijl vertegenwoordigers van 
de bedrijfstak volhouden dat alle ter zake 
dienende gegevens beschikbaar zijn en dat 
de methode geen gebreken vertoont,

wetenschappelijke comités van de 
Commissie en de OESO is geconstateerd 
dat de bestaande testmethoden kunnen 
worden toegepast; overwegende dat deze 
inschatting door de meeste 
vertegenwoordigers van de industrie 
wordt gedeeld en dat deze tevens 
vaststellen dat met betrekking tot het 
overgrote merendeel van de tot dusver 
geproduceerde nanomaterialen de vereiste 
gegevens voor een veiligheidsbeoordeling 
van commerciële producten beschikbaar 
zijn,

Or. de

Amendement 27
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er een diepgaand 
meningsverschil bestaat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen, 
overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités van de 
Commissie wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat 
betreft kardinale gegevens, maar zelfs op 
het gebied van verwerving van deze 
gegevens, terwijl vertegenwoordigers van 
de bedrijfstak volhouden dat alle ter zake 
dienende gegevens beschikbaar zijn en dat 
de methode geen gebreken vertoont,

H. overwegende dat er een diepgaand 
meningsverschil bestaat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen, 
overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités en 
agentschappen van de Europese Unie
wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat 
betreft kardinale gegevens, maar zelfs op 
het gebied van verwerving van deze 
gegevens; overwegende dat de Europese 
Unie derhalve moet blijven investeren in 
O&O op het gebied van nanomaterialen 
en in samenwerking met haar 
agentschappen en internationale partners 
evaluatiemethoden en een geschikte 
metrologie en nomenclatuur moet 
ontwikkelen,

Or. en
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Amendement 28
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er een diepgaand 
meningsverschil bestaat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen, 
overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités van de 
Commissie wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat 
betreft kardinale gegevens, maar zelfs op 
het gebied van verwerving van deze 
gegevens, terwijl vertegenwoordigers van 
de bedrijfstak volhouden dat alle ter zake 
dienende gegevens beschikbaar zijn en dat 
de methode geen gebreken vertoont,

H. overwegende dat er een diepgaand 
meningsverschil bestaat over de 
mogelijkheid de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen, ofschoon er 
door de wetenschappelijke comités van de 
Commissie wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat 
betreft kardinale gegevens, maar zelfs op 
het gebied van verwerving van deze 
gegevens en kennis over 
nanotechnologieen en nanomaterialen; 
overwegende dat vertegenwoordigers van 
de bedrijfstak volhouden dat alle ter zake 
dienende gegevens beschikbaar zijn en dat 
de methode geen gebreken vertoont,

Or. fr

Amendement 29
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat SCENIHR heeft 
vastgesteld dat sommige nanomaterialen 
specifieke gevaren voor de gezondheid 
inhouden en toxische effecten op 
organismen in het milieu en van mening 
is dat deze constateringen een aanwijzing 
vormen voor potentiële gevaren, die in 
aanmerking moeten worden genomen,

Or. en
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Amendement 30
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat SCENIHR 
bovendien heeft vastgesteld dat er gebrek 
bestaat aan kwalitatief hoogwaardige 
blootstellingsgegevens voor de mens en 
het milieu en verwacht dat verder zal 
worden gewerkt aan de ontwikkeling van 
risicobeoordelingsprocedures totdat er 
voldoende wetenschappelijke gegevens 
beschikbaar zijn om de mogelijke 
schadelijke effecten voor de mens en het 
milieu te kunnen bepalen, zodat het tot de 
slotsom komt dat de kennis inzake de 
methodologie voor beide 
blootstellingsevaluaties en de vaststelling 
van gevaren verder moet worden 
ontwikkeld, gevalideerd en 
gestandaardiseerd,

Or. en

Amendement 31
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat de combinatie 
van bewijzen voor de gevaren van
bepaalde nanomaterialen en het algemene 
gebrek aan methoden voor een 
behoorlijke beoordeling van de gevaren 
van nanomaterialen zorgwekkend is,

Or. en
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Amendement 32
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat in het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek 
(KP7) veel te weinig middelen zijn 
uitgetrokken voor de milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsaspecten van 
nanomaterialen; overwegende dat de 
evaluatiecriteria voor de subsidiëring van 
onderzoeksprogramma's ter beoordeling 
van de veiligheid van nanomaterialen in 
KP7 veel te restrictief zijn (d.w.z. eenzijdig 
op innovatie is gericht) en derhalve de 
spoedige ontwikkeling van 
wetenschappelijke methoden voor de 
beoordeling van nanomaterialen niet in 
voldoende mate bevorderen, 

Or. en

Amendement 33
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de voor 
nanotechnologieën bestemde middelen 
van het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
grotendeels worden toegekend aan 
programma’s voor onderzoek naar en 
ontwikkeling van nanotechnologieën, 
hetgeen ten koste gaat van de beoordeling, 
uitwerking en ontwikkeling van specifieke 
methoden ter beoordeling van de 
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veiligheid en de milieu- en 
gezondheidseffecten van 
nanotechnologieën en nanomaterialen,

Or. fr

Amendement 34
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging H sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexies. overwegende dat de kennis over 
potentiële gevolgen voor de gezondheid en 
het milieu duidelijk achterloopt bij de 
marktontwikkelingen, waardoor twijfels 
rijzen of het huidige bestuursmodel in 
staat is om de opkomende technologieën 
in 'real time' te reguleren,

Or. en

Amendement 35
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Parlement 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 
heeft aangedrongen op onderzoek naar de 
gevolgen van nanodeeltjes die niet 
gemakkelijk oplosbaar of bioafbreekbaar 
zijn, voordat met de productie en het op de 
markt brengen van deze deeltjes wordt 
begonnen,

I. overwegende dat het Parlement in het 
kader van zijn resolutie van 28 september 
2006 over nanowetenschappen en 
nanotechnologieën: een actieplan voor 
Europa 2005-2009 1 overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel heeft aangedrongen op 
onderzoek naar de gevolgen van 
nanodeeltjes die niet gemakkelijk 
oplosbaar of bioafbreekbaar zijn, voordat 
met de productie en het op de markt 

                                               
1 PB C 306 E van 15.12.2006, blz. 426.
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brengen van deze deeltjes wordt begonnen,

Or. fr

Amendement 36
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de waarde van de 
Commissiemededeling over de 
regelgevingsaspecten van nanomaterialen 
ernstig wordt ondermijnd doordat 
gegevens over de specifieke eigenschappen 
van nanomaterialen, het feitelijke gebruik 
ervan en over mogelijke gevaren en 
voordelen volledig ontbreken,

J. overwegende dat de waarde van de 
Commissiemededeling over de 
regelgevingsaspecten van nanomaterialen 
ernstig wordt verminderd doordat 
gegevens over de specifieke eigenschappen 
van nanomaterialen, het feitelijke gebruik 
ervan en over mogelijke gevaren en 
voordelen volledig ontbreken, waardoor 
twijfels rijzen over de specifieke 
meerwaarde die nanotechnologieën en 
nanomaterialen kunnen hebben ten 
opzichte van conventionele technologieën, 
materialen en stoffen,

Or. fr

Amendement 37
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de waarde van de 
Commissiemededeling over de 
regelgevingsaspecten van nanomaterialen 
ernstig wordt ondermijnd doordat
gegevens over de specifieke eigenschappen 
van nanomaterialen, het feitelijke gebruik 
ervan en over mogelijke gevaren en 

J. overwegende dat de waarde van de 
Commissiemededeling over de 
regelgevingsaspecten van nanomaterialen 
groter zou zijn indien zij meer gegevens 
bevatte over de specifieke eigenschappen 
van nanomaterialen, het feitelijke gebruik 
ervan en over mogelijke gevaren en 
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voordelen volledig ontbreken, voordelen volledig ontbreken,

Or. en

Amendement 38
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de Commissie slechts
een wettisch overzicht heeft gegeven van 
de desbetreffende 
Gemeenschapswetgeving zonder het 
huidige of mogelijk toekomstige gebruik 
van nanomaterialen in overweging te 
nemen en zonder dieper in te gaan op de 
specifieke aard van nanomaterialen en de 
problemen die daaruit voortkomen,

K. overwegende dat de Commissie een 
overzicht heeft gegeven van de 
desbetreffende Gemeenschapswetgeving 
waarin aandacht wordt besteed aan 
nanomaterialen die thans worden 
geproduceerd en/of op de markt worden 
gebracht,

Or. en

Amendement 39
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat uit het overzicht van 
de Commissie blijkt dat de 
Gemeenschapswetgeving voorlopig geen 
nanospecifieke bepalingen bevat,

L. overwegende dat uit het overzicht van 
de Commissie blijkt dat in de 
Gemeenschapswetgeving voorlopig geen 
nanospecifieke bepalingen nodig zijn, 
aangezien nanomaterialen stoffen zijn en 
stoffen reeds in voldoende mate door de 
wetgeving inzake chemicaliën en 
sectorspecifieke wetgeving zijn 
gereguleerd,

Or. de
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Amendement 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat uit het overzicht van 
de Commissie blijkt dat de 
Gemeenschapswetgeving voorlopig geen 
nanospecifieke bepalingen bevat,

L. overwegende dat uit het overzicht van 
de Commissie blijkt dat in de 
Gemeenschapswetgeving voorlopig geen 
nanospecifieke bepalingen nodig zijn, 
aangezien nanomaterialen stoffen zijn en 
stoffen reeds in voldoende mate door de 
wetgeving inzake chemicaliën en 
sectorspecifieke wetgeving zijn 
gereguleerd,

Or. de

Amendement 41
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat REACH bij nader 
inzien vele tekortkomingen bevat wat de 
omgang met nanomaterialen betreft, 
bijvoorbeeld:
- door de drempel van 1 ton worden in 
kleine hoeveelheden geproduceerde 
nanomaterialen uitgesloten van de 
werkingssfeer, hoewel dergelijke 
nanomaterialen in 
consumentenproducten voorkomen,
- een blootstellingsbeoordeling wordt 
alleen verplicht gesteld voor stoffen die 
door een fabrikant in hoeveelheden van 
meer dan 10 ton per jaar worden 
geproduceerd en die geacht worden te 
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voldoen aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EG; gezien de huidige problemen 
bij het vaststellen van gevaren is het 
evenwel mogelijk dat er geen 
blootstellingsbeoordeling wordt 
uitgevoerd wanneer op basis van de 
beschikbare methoden bestaande gevaren 
niet worden geconstateerd, ook al is een 
blootstellingsbeoordeling van cruciaal 
belang voor een behoorlijke 
risicobeoordeling van nanomaterialen,
- de aanmeldingsverplichtingen van 
REACH voor stoffen die in voorwerpen 
worden toegepast, zijn alleen van 
toepassing op tot ernstige bezorgdheid 
aanleiding gevende stoffen die op de 
kandidatenlijst staan en in het voorwerp 
voorkomen in een concentratie van meer 
dan 0,1 gewichtsprocent en door de 
producent in een hoeveelheid van meer 
dan 1 ton per jaar wordt gebruikt in die 
voorwerpen; momenteel staat evenwel 
geen enkel nanomateriaal op de 
kandidatenlijst, en gezien de problemen 
bij het vaststellen van gevaren van 
nanomaterialen zal het moeilijk zijn 
dergelijke stoffen in de lijst op te nemen, 
en ook al zouden deze problemen kunnen 
worden opgelost, zouden de 
nanomaterialen de drempels met 
betrekking tot hoeveelheid en concentratie 
waarschijnlijk niet overschrijden, zodat 
het zeer onwaarschijnlijk is dat REACH 
in haar huidige vorm tot de aanmelding 
van in voorwerpen gebruikte 
nanomaterialen zal leiden,

Or. en

Amendement 42
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat stoffen die in de 
vorm van nanomaterialen gebruikt 
kunnen worden niet onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH) vallen, waardoor 
deze stoffen, met inbegrip van hun 
nanometrische vormen, niet worden 
beoordeeld; overwegende dat in het kader 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
(REACH) nanomaterialen niet worden 
beschouwd als risicovolle stoffen en dat 
wat stoffen in levensmiddelen betreft de 
vermelding van als CMR ingedeelde 
stoffen pas verplicht is vanaf een 
grenswaarde van 0,1%; overwegende dat 
de beoordeling van de blootstelling aan 
stoffen slechts vereist is wanneer de stof 
aangemerkt wordt als giftig voor de 
gezondheid of het milieu,

Or. fr

Amendement 43
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat het gevaar bestaat 
dat de afvalstoffenwetgeving door het 
gebrek aan nanospecifieke voorschriften 
niet correct wordt toegepast, omdat 
bijvoorbeeld:
- een adequate afvalverwerking onder 
meer afhankelijk is van het gevaar dat 
van afvalstoffen uitgaat (bv. criteria voor 
het aanvaarden van afvalstoffen op 
stortplaatsen), maar niet van toepassing is 
op nanomaterialen zolang er geen 
methode is overeengekomen voor het 
vaststellen van gevaren, wat een niet-
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specifieke verwerking van nanomaterialen 
tot gevolg heeft, al naargelang de aard 
van het afval waarin zij terechtkomen 
(uiteenlopend van vast huishoudelijk 
afval tot gevaarlijk afval), 
- emissiegrenswaarden voor 
afvalverbranding alleen van toepassing 
zijn op bepaalde bekende 
verontreinigende stoffen en niet op 
nanomaterialen, hoewel sommige 
daarvan mogelijk als verontreinigende 
stoffen moeten worden ingedeeld of 
specifieke voorschriften noodzakelijk
maken (koolstofnanobuizen, die 
asbestachtige eigenschappen kunnen 
vertonen, blijven bijvoorbeeld ook bij zeer 
hoge temperaturen stabiel), 

Or. en

Amendement 44
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat de wetgeving 
inzake lucht- en waterverontreiniging niet 
is toegerust op nanospecifieke 
uitdagingen, aangezien de bestaande 
grenswaarden of kwaliteitsnormen op 
massa zijn gebaseerd, terwijl ter 
beoordeling van nanomaterialen andere 
meeteenheden vereist zijn (bv. het aantal 
deeltjes of het totale oppervlak), 

Or. en
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Amendement 45
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quinquies. overwegende dat de 
potentiële risico's van nanomaterialen 
niet adequaat door de wetgeving inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC) zijn gedekt:
- de fabricage van bepaalde 
nanomaterialen wordt er wellicht niet 
door gedekt, aangezien zij niet onder 
enige andere categorie van de traditionele 
chemische nomenclatuur vallen (bv. 
fullerenen – dit zijn geen organische 
stoffen en zij verschillen sterk van 
anorganische koolstof in bulk), 
- de verwerking na fabricage wordt er 
wellicht niet door gedekt (bv. de 
verwerking van koolstofnanobuizen in 
voorwerpen),
- het is maar zeer de vraag of voor de 
verschillende nanomaterialen 
referentiedocumenten betreffende de beste 
beschikbare technieken (BREF's) kunnen 
worden opgesteld, gezien het feit dat voor 
nanomaterialen een benadering per geval 
noodzakelijk is,

Or. en

Amendement 46
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L sexies. overwegende dat er in verband 
met nanomaterialen fundamentele 
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problemen bestaan met betrekking tot de 
effectiviteit van centrale bepalingen van 
de wetgeving ter bescherming van 
werknemers:
- de verplichting van werkgevers om een 
risicobeoordeling uit te voeren als basis 
voor risicobeheersmaatregelen zoals 
substitutie of grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling wordt 
ondermijnd door het gebrek aan adequate 
en algemeen aanvaarde 
risicobeoordelingsmethoden voor 
nanomaterialen en overeenkomstige 
bepalingen,
- met de bestaande instrumenten kunnen 
nanomaterialen vaak niet adequaat 
worden ontdekt, waardoor het moeilijk is 
om de blootstelling te controleren,

Or. en

Amendement 47
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L septies. overwegende dat de belangrijke 
wijzigingen met betrekking tot 
nanomaterialen waarover momenteel 
door de Raad en het Europees Parlement 
wordt onderhandeld in het kader van de 
herschikking van de cosmeticarichtlijn en 
de herziening van de verordening 
betreffende nieuwe voedingsmiddelen 
duidelijk maken dat het absoluut 
noodzakelijk is de 
Gemeenschapswetgeving te wijzigen om 
nanomaterialen adequaat te kunnen 
reguleren,

Or. en
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Amendement 48
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Overweging L octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L octies. overwegende dat het huidige 
debat over regelgevingsaspecten van 
nanomaterialen over het algemeen 
beperkt blijft tot de kring van 
deskundigen, hoewel nanomaterialen 
mogelijk tot verstrekkende 
maatschappelijke veranderingen zullen 
leiden, waardoor een uitvoerige 
raadpleging van het publiek en een 
volledige participatie van het publiek in de 
besluitvorming vereist zijn,

Or. en

Amendement 49
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat een ruime toepassing 
van octrooien op nanomaterialen iedere 
toekomstige vernieuwing zou kunnen 
verstikken,

M. overwegende dat een ruime toepassing 
van octrooien op nanomaterialen, maar 
ook de onevenredig hoge 
octrooieringskosten en het feit dat zeer 
kleine ondernemingen (ZKO’s) en kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO’s) 
niet de mogelijkheid hebben octrooien 
aan te vragen iedere toekomstige 
vernieuwing zouden kunnen verstikken,

Or. fr
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Amendement 50
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er ernstige ethische
problemen ontstaan doordat de 
nanotechnologie vermoedelijk samen zal 
gaan met biotechnologie en 
informatietechnologie,

N. overwegende dat er ernstige problemen
met betrekking tot ethiek, veiligheid en 
eerbiediging van de grondrechten ontstaan 
doordat de nanotechnologie vermoedelijk 
samen zal gaan met biotechnologie, 
biologie, cognitieve wetenschappen en 
informatietechnologie,

Or. fr

Amendement 51
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er ernstige ethische 
problemen ontstaan doordat de 
nanotechnologie vermoedelijk samen zal 
gaan met biotechnologie en 
informatietechnologie,

N. overwegende dat er ernstige ethische 
problemen ontstaan doordat de 
nanotechnologie vermoedelijk samen zal 
gaan met biotechnologie en 
informatietechnologie en dat deze 
problemen dienen te worden geanalyseerd 
in een advies van de Europese Groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën,

Or. en

Amendement 52
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat de Europese 
Gedragscode voor verantwoord 
nanowetenschappelijk en 
nanotechnologisch onderzoek een 
essentieel instrument vormt voor veilig, 
geïntegreerd en verantwoord onderzoek 
op het gebied van nanomaterialen;
overwegende dat de gedragscode door alle 
producenten die voornemens zijn 
goederen te fabriceren of op de markt te 
brengen, moet worden toegepast en 
nageleefd,

Or. enen

Amendement 53
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat het 
voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en de doelstellingen ten 
aanzien van duurzaamheid ten grondslag 
moeten liggen aan het oriënterend en 
regelgevend kader inzake 
nanotechnologieën en nanomaterialen, en 
dat deze beginselen en doelstellingen 
moeten bijdragen aan de ontwikkeling 
van nanotechnologieën en 
nanomaterialen met voor de samenleving 
heilzamere toepassingen,

Or. fr
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Amendement 54
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ervan overtuigd dat de voordelen van 
nanomaterialen uitsluitend kunnen 
worden verwezenlijkt in het kader van een 
duidelijk raamwerk van regelgeving, 
waarin het wezen van de mogelijke 
veiligheidsproblemen in verband met 
nanomaterialen volledig wordt behandeld;

1. is ervan overtuigd dat de voordelen van 
nanomaterialen nog beter zullen worden 
benut als ze tegemoetkomen aan echte 
maatschappelijke behoeften, door de 
invoering van wettelijke of andersoortige 
normen die toegespitst zijn op de 
veelzijdigheid van de verwachte 
technologische en industriële 
toepassingen en die evenveel oog hebben 
voor gezondheids- en veiligheidsaspecten 
als voor onderzoek en ontwikkeling, 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en innovatie;

Or. fr

Amendement 55
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ervan overtuigd dat de voordelen van 
nanomaterialen uitsluitend kunnen worden
verwezenlijkt in het kader van een 
duidelijk raamwerk van regelgeving, 
waarin het wezen van de mogelijke 
veiligheidsproblemen in verband met 
nanomaterialen volledig wordt behandeld;

1. is ervan overtuigd dat de voordelen van 
nanotechnologieën en nanomaterialen 
uitsluitend kunnen worden verwezenlijkt in 
het kader van een duidelijk raamwerk van
beleid en regelgeving, waarin 
nanotechnologieën, nanomaterialen en 
hun huidige en toekomstige toepassingen 
evenals het wezen van de mogelijke 
veiligheidsproblemen in verband met 
nanomaterialen volledig worden 
behandeld;

Or. fr
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Amendement 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het uiterst misleidend dat de 
Commissie, terwijl de 
Gemeenschapswetgeving geen 
nanospecifieke bepalingen bevat, stelt dat 
de huidige wetgeving in beginsel de
desbetreffende gevaren in verband met 
nanomaterialen dekt, terwijl zij doordat er 
geen geschikte gegevens en methoden
bestaan om de gevaren in verband met 
nanomaterialen te beoordelen, in feite deze 
gevaren niet ziet;

3. steunt de opvatting van de Commissie 
dat de huidige Gemeenschapswetgeving 
de gevaren in verband met nanomaterialen
in beginsel dekt en is het ermee eens dat 
gegevens en methoden om de gevaren in 
verband met nanomaterialen te beoordelen 
in principe toepasbaar zijn en dat door de 
Working Party of Manufactured 
Nanomaterials van de OESO moet 
worden onderzocht of deze methoden 
verder moeten worden aangepast;

Or. de

Amendement 57
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het uiterst misleidend dat de 
Commissie, terwijl de 
Gemeenschapswetgeving geen 
nanospecifieke bepalingen bevat, stelt dat 
de huidige wetgeving in beginsel de
desbetreffende gevaren in verband met 
nanomaterialen dekt, terwijl zij doordat er
geen geschikte gegevens en methoden
bestaan om de gevaren in verband met 
nanomaterialen te beoordelen, in feite deze 
gevaren niet ziet;

3. steunt de opvatting van de Commissie 
dat de huidige Gemeenschapswetgeving 
de gevaren in verband met nanomaterialen
in beginsel dekt en is het ermee eens dat 
gegevens en methoden om de gevaren in 
verband met nanomaterialen te beoordelen 
in principe toepasbaar zijn en dat door de 
Working Party of Manufactured 
Nanomaterials van de OESO moet 
worden onderzocht of deze methoden 
verder moeten worden aangepast;

Or. de
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Amendement 58
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het uiterst misleidend dat de 
Commissie, terwijl de 
Gemeenschapswetgeving geen 
nanospecifieke bepalingen bevat, stelt dat 
de huidige wetgeving in beginsel de 
desbetreffende gevaren in verband met 
nanomaterialen dekt, terwijl zij doordat er 
geen geschikte gegevens en methoden 
bestaan om de gevaren in verband met 
nanomaterialen te beoordelen , in feite 
deze gevaren niet ziet;

3. is van mening dat de huidige wetgeving
weliswaar in beginsel de desbetreffende 
gevaren in verband met nanomaterialen 
dekt, maar moet worden aangevuld met 
passende gegevens, testmethoden en 
risicobeoordelingsmethoden met 
betrekking tot nanomaterialen, teneinde 
het nodige beschermingsniveau te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 59
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat betere toepassing van 
de huidige wet alleen, zo lang de huidige 
wetgeving geen nanospecifieke 
bepalingen bevat en zo lang er geen 
gegevens en zelfs methoden bestaan om 
de gevaren van nanomaterialen te 
beoordelen, niet kan resulteren in het 
noodzakelijke beschermingsniveau;

schrappen

Or. en
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Amendement 60
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. 4. is van mening dat betere 
toepassing van de huidige wet alleen, zo 
lang de huidige wetgeving geen 
nanospecifieke bepalingen bevat en zo 
lang er geen gegevens en zelfs methoden 
bestaan om de gevaren van 
nanomaterialen te beoordelen, niet kan 
resulteren in het noodzakelijke 
beschermingsniveau;

4. is van mening dat het zaak is het 
toepassingsgebied van de communautaire 
wettelijke regelingen betreffende 
consumptiegoederen uit te breiden met 
nanomaterialen, niet alleen voor de 
wettelijke regelingen die momenteel 
gewijzigd worden zoals Richtlijn 
2003/15/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 februari 2003 tot 
wijziging van Richtlijn 76/768/EEG 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
cosmetische producten en Verordening 
(EG) nr. 258/97 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 
1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe 
voedselingrediënten, maar ook 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de 
vergunningverlening en de beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), Richtlijn 98/8/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 1998 betreffende het op de markt 
brengen van biociden, Verordening (EG) 
nr. 1333/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2008 inzake levensmiddelenadditieven, 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame, en 
Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
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september 2003 betreffende de 
traceerbaarheid en etikettering van 
genetisch gemodificeerde organismen en 
de
traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen 
geproduceerde levensmiddelen en
diervoeders, Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden, en 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid;

Or. fr

Amendement 61
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat betere toepassing van 
de huidige wet alleen, zo lang de huidige 
wetgeving geen nanospecifieke 
bepalingen bevat en zo lang er geen 
gegevens en zelfs methoden bestaan om 
de gevaren van nanomaterialen te 
beoordelen, niet kan resulteren in het 
noodzakelijke beschermingsniveau;

4. is van mening dat nanomaterialen 
weliswaar in voldoende mate door de 
bestaande wetgeving worden gedekt en dat 
de OESO de toepasbaarheid van de 
testmethoden heeft bevestigd, maar dat de 
instrumenten voor de tenuitvoerlegging 
van de geldende wetgeving verder moeten 
worden ontwikkeld;

Or. de
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Amendement 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat betere toepassing van 
de huidige wet alleen, zo lang de huidige 
wetgeving geen nanospecifieke 
bepalingen bevat en zo lang er geen 
gegevens en zelfs methoden bestaan om 
de gevaren van nanomaterialen te 
beoordelen, niet kan resulteren in het 
noodzakelijke beschermingsniveau;

4. is van mening dat nanomaterialen 
weliswaar in voldoende mate door de 
bestaande wetgeving worden gedekt en dat 
de OESO de toepasbaarheid van de 
testmethoden heeft bevestigd, maar dat de 
instrumenten voor de tenuitvoerlegging 
van de geldende wetgeving verder moeten 
worden ontwikkeld;

Or. de

Amendement 63
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voorgestelde 
nadruk op tenuitvoerlegging niet de veilige 
en geïntegreerde benadering van 
nanotechnologieën zal opleveren waarvoor 
de Commissie pleit, daar tal van 
nanomaterialen reeds op de markt zijn, 
met name in gevoelige toepassingen zoals 
producten voor persoonlijke verzorging en 
schoonmaakproducten, zonder dat hun 
veiligheid naar behoren is geëvalueerd en 
zonder dat de consument over deze 
toepassingen voldoende is voorgelicht;

5. is van mening dat de noodzakelijke 
stappen worden genomen voor de
tenuitvoerlegging van een "veilige en 
geïntegreerde benadering" van 
nanotechnologieën waarvoor de 
Commissie pleit;

Or. de
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Amendement 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voorgestelde 
nadruk op tenuitvoerlegging niet de veilige 
en geïntegreerde benadering van 
nanotechnologieën zal opleveren waarvoor 
de Commissie pleit, daar tal van 
nanomaterialen reeds op de markt zijn, 
met name in gevoelige toepassingen zoals 
producten voor persoonlijke verzorging en 
schoonmaakproducten, zonder dat hun 
veiligheid naar behoren is geëvalueerd en 
zonder dat de consument over deze 
toepassingen voldoende is voorgelicht;

5. is van mening dat de noodzakelijke 
stappen worden genomen voor de
tenuitvoerlegging van een "veilige en 
geïntegreerde benadering" van 
nanotechnologieën waarvoor de 
Commissie pleit;

Or. de

Amendement 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voorgestelde 
nadruk op tenuitvoerlegging niet de
veilige en geïntegreerde benadering van 
nanotechnologieën zal opleveren waarvoor 
de Commissie pleit, daar tal van
nanomaterialen reeds op de markt zijn, met 
name in gevoelige toepassingen zoals 
producten voor persoonlijke verzorging en 
schoonmaakproducten, zonder dat hun 
veiligheid naar behoren is geëvalueerd en 
zonder dat de consument over deze 
toepassingen voldoende is voorgelicht;

5. is van mening dat het door de Europese 
Unie bepleite concept van een "veilige, 
verantwoorde en geïntegreerde 
benadering" van nanotechnologieën in 
gevaar wordt gebracht door de
nanomaterialen die reeds op de markt zijn, 
met name in gevoelige toepassingen zoals 
producten voor persoonlijke verzorging en 
schoonmaakproducten; verzoekt de 
Commissie om vóór juni 2011 verslag uit 
te brengen over de aanwezigheid en 
veiligheid van nanomaterialen op de 
Europese markt en de eventuele noodzaak 
om binnen het zevende kaderprogramma 
een speciaal Europees fonds te creëren ter 
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financiering van onderzoek naar de 
veilige ontwikkeling en toepassing van 
nanomaterialen;

Or. en

Amendement 66
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt geen enkele 
marktintroductie toe te staan voor 
producten waarin nanotechnologieën of 
nanomaterialen zijn verwerkt die een 
gevaar vormen door de blootstelling van 
werknemers of consumenten of vanwege 
hun ongecontroleerde verspreiding in het 
milieu; is van mening dat een dergelijke 
maatregel noodzakelijk is zolang er geen 
specifieke beoordelingsmethoden zijn 
ontwikkeld waarmee wetenschappelijke 
gegevens kunnen worden verkregen die 
aantonen dat de gebruikte 
nanotechnologieën en nanomaterialen 
veilig zijn voor de menselijke gezondheid 
en het milieu;

Or. fr

Amendement 67
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de reeds in de handel 
gebrachte producten die 
nanotechnologieën of nanomaterialen 
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bevatten opnieuw te beoordelen op basis 
van het beginsel "geen gegevens, geen 
markt" dat vervat is in Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH), en uit de handel 
te nemen indien blijkt dat geen enkel 
gegeven voorhanden is of dat de gegevens 
ontoereikend zijn om te bepalen in 
hoeverre de betreffende producten veilig 
zijn voor de menselijke gezondheid en 
voor het milieu;

Or. fr

Amendement 68
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt maatregelen te nemen 
om het afval van producten die 
nanotechnologieën en nanomaterialen 
bevatten te conditioneren en te scheiden, 
en om de afvoerlucht en vloeibare uitstoot 
van de nanotechnologie-industrie te 
behandelen teneinde de ongecontroleerde 
verspreiding van nanotechnologieën en 
nanomaterialen te voorkomen;

Or. fr

Amendement 69
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie haar 
benadering inzake de regulering van 
nanomaterialen grondig te heroverwegen 
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en alle relevante wetgeving met spoed te 
herzien teneinde een systeem voor 
aanpassingsgericht beheer met 
mechanismen voor vroege waarschuwing 
en risicocategorieën in te voeren, voordat 
de technologie zo gevestigd is dat de 
ontwikkeling ervan niet meer kan worden 
gestuurd zonder dat dit grote verstoringen 
tot gevolg heeft;

Or. en

Amendement 70
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat alle desbetreffende wetgeving vóór 
eind 2009 wordt herzien om het beginsel 
"geen gegevens, geen markt" ten volle de 
hanteren bij alle toepassingen van 
nanomaterialen in 
consumentenproducten die lozingen in 
het milieu veroorzaken;

6. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat alle desbetreffende wetgeving vóór 
eind 2012 wordt herzien om ervoor te 
zorgen dat bepalingen in de wetgeving en 
uitvoeringsinstrumenten zijn toegesneden 
op de specifieke kenmerken van 
nanomaterialen waaraan werknemers, 
consumenten en/of het milieu zouden 
kunnen zijn blootgesteld;

Or. en

Amendement 71
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat alle desbetreffende wetgeving vóór 
eind 2009 wordt herzien om het beginsel 
"geen gegevens, geen markt" ten volle de 
hanteren bij alle toepassingen van 

6. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat alle desbetreffende wetgeving vóór 
eind 2009 wordt herzien om het beginsel 
"geen gegevens, geen markt" ten volle de 
hanteren bij toepassingen van in 
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nanomaterialen in 
consumentenproducten die lozingen in 
het milieu veroorzaken;

consumentenproducten verwerkte 
nanomaterialen die vermoedelijke of 
gebleken gezondheids- en milieueffecten 
hebben;

Or. fr

Amendement 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat alle desbetreffende wetgeving vóór 
eind 2009 wordt herzien om het beginsel 
"geen gegevens, geen markt" ten volle de 
hanteren bij alle toepassingen van 
nanomaterialen in consumentenproducten 
die lozingen in het milieu veroorzaken;

6. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat alle desbetreffende wetgeving vóór 
eind 2009 wordt herzien om het beginsel 
"geen gegevens, geen markt" ten volle de 
hanteren door bij alle toepassingen van 
nanomaterialen in consumentenproducten 
die lozingen in het milieu veroorzaken, te 
eisen dat die materialen vóór de 
marktinvoering worden onderworpen aan 
op tests gebaseerde beoordelings- en 
goedkeuringsprocedure;

Or. en

Amendement 73
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie vóór 30 juni 
2010 een duidelijk en samenhangend 
beleidskader te presenteren inzake de 
wezenlijke aspecten van de definitie van 
nanotechnologieën en nanomaterialen, 
dat zich prioritair richt op de volgende 
doelstellingen:
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- de grootte tussen 0,3 nm en 300 nm 
opnieuw definiëren,

- in de ter zake dienende wetgevingen 
stoffen opnemen die soortgelijke 
eigenschappen hebben als 
nanomaterialen, zelfs wanneer hun 
grootte de wettelijk vastgelegde grootte te 
boven gaat,

- in de ter zake dienende wetgevingen alle 
nanotechnologieën en alle 
nanomaterialen opnemen, ongeacht hun 
specifieke kenmerken, zoals cumulatief, 
persistent, etc., evenals de geaggregeerde, 
geagglomereerde, recombinante en 
zelfregenerende producten;

Or. fr

Amendement 74
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. pleit voor de invoering van een 
omvattende, op wetenschappelijke 
gegevens gebaseerde definitie van 
nanomaterialen in de 
Gemeenschapswetgeving, als voorwaarde 
voor nanospecifieke wijzigingen van de 
relevante horizontale en sectorale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie een 
inventaris op te stellen van de soorten 
nanomaterialen en hun toepassingen voor 
en na de marktinvoering ervan en deze 
beschikbaar te maken voor het publiek;

Or. en

Amendement 76
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de verschillende soorten 
nanotechnologieën en nanomaterialen, 
hun toepassingen en onderzoek op dit 
gebied door overheid en bedrijfsleven in 
kaart te brengen, en deze inventarisatie 
openbaar te maken voor het publiek;

Or. fr

Amendement 77
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt specifiek om wijzigingen 
van REACH om uiterlijk 18 maanden na 
de inwerkingtreding te zorgen voor:
- een vereenvoudigde registratie van 
geproduceerde of ingevoerde 
nanomaterialen (met een drempel die bv. 
op oppervlakteactiviteit is gebaseerd in 
plaats van op de hoeveelheid in ton) 



AM\771661NL.doc 47/62 PE421.227v01-00

NL

waarbij essentiële gegevens worden 
verstrekt over de fysisch-chemische 
eigenschappen en toxicologische en 
ecotoxicologische effecten,
- een verslag inzake chemische veiligheid 
met een blootstellingsbeoordeling voor 
alle geregistreerde nanomaterialen 
onafhankelijk van de vaststelling van 
gevaren,
- aanmeldingsverplichtingen voor alle 
nanomaterialen die als zodanig of in 
preparaten of voorwerpen op de markt 
worden gebracht, ongeacht eventuele 
drempels met betrekking tot hoeveelheid 
of concentratie;

Or. en

Amendement 78
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. verzoekt om de toepassing van 
een 'zorgvuldigheidsplicht' voor 
fabrikanten die nanomaterialen op de 
markt willen brengen;

Or. en

Amendement 79
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. verzoekt specifiek om 
wijzigingen van de afvalstoffenwetgeving 
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om nanomaterialen adequaat te kunnen 
reguleren, zoals:  
- afzonderlijke vermelding van 
nanomaterialen in de bij Richtlijn 
2000/532/EG vastgestelde afvalstoffenlijst,
- een herziening van de criteria voor het 
aanvaarden van afvalstoffen op 
stortplaatsen, zoals neergelegd in 
Beschikking 2003/33/EG,
- een herziening van de relevante 
emissiegrenswaarden voor 
afvalverbranding, teneinde de op massa 
gebaseerde metingen aan te vullen met 
meeteenheden op basis van het aantal 
deeltjes en/of het oppervlak;

Or. en

Amendement 80
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 sexies. verzoekt specifiek om een 
herziening van de emissiegrenswaarden 
en milieukwaliteitsnormen in de 
wetgeving inzake lucht- en 
waterverontreiniging teneinde de op 
massa gebaseerde metingen aan te vullen 
met meeteenheden op basis van het aantal 
deeltjes en/of het oppervlak om 
nanomaterialen adequaat te kunnen 
reguleren;

Or. en
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Amendement 81
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 septies. verzoekt om wijzigingen van de 
IPPC-richtlijn om voor alle relevante 
nanomaterialen te waarborgen dat:
- de fabricage en verwerking ervan zijn 
gedekt door de richtlijn,
- nieuwe BREF's worden opgesteld of 
bestaande BREF's worden aangepast;

Or. en

Amendement 82
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 octies. verzoekt specifiek om wijzigingen 
van de wetgeving ter bescherming van 
werknemers teneinde te waarborgen dat 
nanomaterialen alleen in gesloten 
systemen worden gebruikt zolang de 
blootstelling aan dergelijke materialen 
niet op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld en gecontroleerd;

Or. en

Amendement 83
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt andermaal aan op etikettering 
van consumentenproducten die 
nanomaterialen bevatten;

schrappen

Or. de

Amendement 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt andermaal aan op etikettering 
van consumentenproducten die 
nanomaterialen bevatten;

schrappen

Or. de

Amendement 85
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt andermaal aan op etikettering van 
consumentenproducten die 
nanomaterialen bevatten;

8. dringt andermaal aan op verplichte 
etikettering op communautair niveau van
producten die gemaakt worden met 
behulp van nanotechnologieën en/of die 
nanomaterialen bevatten, ongeacht of ze 
voor tijdelijk of definitief gebruik bestemd 
zijn, teneinde te garanderen dat 
werknemers en consumenten beschikken 
over duidelijke, betrouwbare en 
transparante informatie; benadrukt de 
noodzaak om de bescherming van 
werknemers die werken met 
nanotechnologieën en/of nanomaterialen 
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bij wet vast te leggen;

Or. fr

Amendement 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt andermaal aan op etikettering van 
consumentenproducten die 
nanomaterialen bevatten;

8. dringt andermaal aan op het verstrekken 
van informatie aan de consumenten; is 
van mening dat alle bestanddelen in de 
vorm van nanomaterialen in de lijst van 
bestanddelen moeten worden aangegeven 
door aan de naam van het desbetreffende 
bestanddeel het voorvoegsel 'nano' toe te 
voegen;

Or. en

Amendement 87
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt om de volledige 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2006/114/EG inzake misleidende reclame 
en vergelijkende reclame teneinde te 
waarborgen dat er geen misleidende 
reclame wordt gemaakt rond 
nanomaterialen;

Or. en
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Amendement 88
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. beveelt aan een portaal voor 
feedback in het leven te roepen waar 
onderzoekers op nanogebied uit de 
industrie en de wetenschap en 
burgers/gebruikers van nanomaterialen 
ervaringen kunnen uitwisselen, hun 
bevindingen kunnen meedelen en 
uitwisselen en de nieuwste informatie 
kunnen vinden en dat deze bijdragen 
regelmatig beoordeelt; 

Or. en

Amendement 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat zo spoedig mogelijk 
adequate testprotocols worden opgesteld 
om het gevaar van en de blootstelling aan 
nanomaterialen tijdens hun gehele 
levenscyclus te beoordelen en hierbij een 
multidisciplinaire benadering toe te passen;

9. dringt erop aan dat zo spoedig mogelijk 
adequate testprotocols en metrologische 
normen worden opgesteld om het gevaar 
van en de blootstelling aan nanomaterialen 
tijdens hun gehele levenscyclus te 
beoordelen en hierbij een multidisciplinaire 
benadering toe te passen; verzoekt om de 
instelling van een speciaal Europees 
fonds binnen het zevende 
kaderprogramma ter financiering van 
onderzoek op dit gebied;

Or. en
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Amendement 90
Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt erop aan dat als een stof 
reeds in het communautair acquis is 
opgenomen en er door de toepassing van 
nanotechniek een wezenlijke verandering 
van de productiemethode of de producten 
van oorsprong of de deeltjesgrootte 
optreedt, de stof die met behulp van deze 
nieuwe methoden of materialen is 
vervaardigd als een nieuwe stof moet 
worden behandeld, en dat er een nieuwe 
opneming in het communautair acquis of 
een wijziging van de specificaties met 
betrekking tot de manier waarop de stof 
mag worden gebruikt, moet plaatsvinden 
voordat deze op de markt mag worden 
gebracht;

Or. sv

Amendement 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan onderzoek naar aspecten van 
nanomaterialen die verband houden met 
het milieu en de menselijke gezondheid en 
aan de financiering van dergelijk 
onderzoek;

Or. en
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Amendement 92
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt om een sterke verhoging 
van de middelen voor onderzoek naar de 
milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsaspecten van nanomaterialen 
gedurende hun gehele levenscyclus; 
verzoekt de Commissie concreet om de 
evaluatiecriteria van KP7 te herzien zodat 
KP7 aanzienlijk meer onderzoek aantrekt 
en financiert dat gericht is op de 
verbetering van de wetenschappelijke 
methoden voor de beoordeling van 
nanomaterialen;

Or. en

Amendement 93
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie te 
bevorderen dat de lidstaten hun 
inspanningen coördineren en informatie 
uitwisselen op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling, risicobeoordeling, de 
ontwikkeling van richtsnoeren en de 
regulering van nanomaterialen door 
gebruik te maken van de bestaande 
mechanismen (bv. de subgroep 
nanomaterialen van de inzake REACH 
bevoegde instanties) of zo nodig door 
hiervoor nieuwe mechanismen te creëren; 

Or. en



AM\771661NL.doc 55/62 PE421.227v01-00

NL

Amendement 94
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie om een 
effectbeoordeling uit te voeren van de 
kosten en baten van de oprichting van een 
Europees Instituut voor nanomaterialen;

Or. en

Amendement 95
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. verzoekt de Commissie om in 
de lidstaten een EU-breed openbaar debat 
over regelgevingsaspecten van 
nanomaterialen te bevorderen;

Or. en

Amendement 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een EU-breed openbaar debat 
over nanotechnologieën en 
nanomaterialen op gang te brengen en de 
publieke opinie te peilen over de vraag 
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welke ontwikkelingen onder welke 
omstandigheden aanvaardbaar of 
noodzakelijk worden geacht;

Or. en

Amendement 97
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in Europa een maatschappelijk 
debat op gang te brengen over 
nanotechnologieën en nanomaterialen, 
teneinde na te gaan welke ontwikkelingen 
van nanomaterialen en 
nanotechnologieën wenselijk of 
noodzakelijk zijn, en onder welke 
voorwaarden;

Or. fr

Amendement 98
Carl Schlyter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. verzoekt de Commissie om de
volledige participatie van het publiek in de 
gehele besluitvorming met betrekking tot 
nanotechnologie te waarborgen; 

Or. en
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Amendement 99
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan eventuele 
octrooirechten te beperken tot specifieke 
toepassingen of productiemethoden van 
nanomaterialen en hieronder niet de 
nanomaterialen zelf te laten vallen, zodat 
verstikking van de vernieuwing en een 
"nanokloof" tussen Noord en Zuid 
worden voorkomen;

10. dringt erop aan eventuele 
octrooirechten te verlenen in 
overeenstemming met de thans geldende 
wetgeving om voor een gepast 
beschermingsniveau voor octrooihouders 
te zorgen en te waarborgen dat een 
strenge controle van de patentcriteria niet 
tot een belemmering van innovatie leidt; 

Or. de

Amendement 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan eventuele 
octrooirechten te beperken tot specifieke 
toepassingen of productiemethoden van 
nanomaterialen en hieronder niet de 
nanomaterialen zelf te laten vallen, zodat 
verstikking van de vernieuwing en een 
"nanokloof" tussen Noord en Zuid 
worden voorkomen;

10. dringt erop aan eventuele 
octrooirechten te verlenen in 
overeenstemming met de thans geldende 
wetgeving om voor een gepast 
beschermingsniveau voor octrooihouders 
te zorgen en te waarborgen dat een 
strenge controle van de patentcriteria niet 
tot een belemmering van innovatie leidt; 

Or. de

Amendement 101
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan eventuele
octrooirechten te beperken tot specifieke 
toepassingen of productiemethoden van 
nanomaterialen en hieronder niet de 
nanomaterialen zelf te laten vallen, zodat 
verstikking van de vernieuwing en een 
"nanokloof" tussen Noord en Zuid worden 
voorkomen;

10. erkent dat het cruciaal is de obstakels 
voor het indienen van octrooien weg te 
nemen, met name voor ZKO’s/MKO’s, en 
dringt er tegelijkertijd op aan 
octrooirechten te beperken tot specifieke 
toepassingen of productiemethoden van 
nanomaterialen en hieronder slechts bij 
wijze van uitzondering de nanomaterialen 
zelf te laten vallen, zodat verstikking van 
de vernieuwing en een "nanokloof" tussen 
Noord en Zuid worden voorkomen;

Or. fr

Amendement 102
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat te zijner tijd ethische 
richtsnoeren moeten worden opgesteld om 
ervoor te zorgen dat ethische waarden 
volledig worden geëerbiedigd in mogelijke 
toekomstige toepassingen van 
nanotechnologie die samenvallen met 
biomedische toepassingen;

11. is van mening dat te zijner tijd en met 
name voor de nanogeneeskunde strenge 
ethische richtsnoeren moeten worden 
opgesteld, zoals eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer, vrije en 
geïnformeerde toestemming, de aan niet-
therapeutische ingrepen in het menselijk 
lichaam gestelde beperkingen, zonder 
evenwel afbreuk te doen aan dit 
veelbelovende interdisciplinaire terrein 
dat gebruik maakt van vooruitstrevende 
technologieën, waaronder moleculaire 
beeldvorming en diagnostiek, die een 
doorbraak kunnen vormen bij de 
vroegtijdige diagnose en intelligente en 
doeltreffende behandeling van talloze 
aandoeningen;

Or. fr
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Amendement 103
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat te zijner tijd ethische 
richtsnoeren moeten worden opgesteld om 
ervoor te zorgen dat ethische waarden 
volledig worden geëerbiedigd in mogelijke 
toekomstige toepassingen van 
nanotechnologie die samenvallen met 
biomedische toepassingen;

11. is van mening dat te zijner tijd ethische 
richtsnoeren moeten worden opgesteld om 
ervoor te zorgen dat ethische waarden 
volledig worden geëerbiedigd in mogelijke 
toekomstige toepassingen van 
nanotechnologie die samenvallen met 
biomedische toepassingen en verzoekt de 
Europese Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën een advies over deze 
kwestie uit te werken dat voortbouwt op 
haar advies nr. 21 van 17 januari 2007 
over ethische aspecten van 
nanogeneeskunde en gebruik maakt van 
ethische adviezen van desbetreffende 
nationale organen in de EU en het werk 
van internationale organisaties zoals de 
UNESCO;

Or. en

Amendement 104
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt aan op de noodzaak van een 
snelle vermeerdering van de 
wetenschappelijke kennis en verzoekt 
bijgevolg communautair onderzoeksbeleid 
op het gebied van nanotechnologieën en 
nanomaterialen uit te werken;

Or. fr
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Amendement 105
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt derhalve een aanzienlijk 
deel van de in het kader van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling voor 
nanotechnologieën en nanomaterialen 
bestemde middelen toe te wijzen aan 
projecten die tot doel hebben specifieke 
methoden voor het beoordelen van 
nanotechnologieën en nanomaterialen te 
ontwikkelen, teneinde de lacunes in de 
kennis over nanotechnologieën, hun 
veiligheid en hun effecten op het milieu 
en de menselijke gezondheid, ook op de 
werkvloer, te verminderen;

Or. fr

Amendement 106
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om zo spoedig mogelijk met een 
voorstel te komen voor de oprichting van 
een permanent, onafhankelijk en 
beslissingsbevoegd Europees platform, dat 
belast wordt met het toezicht op 
nanotechnologieën en nanomaterialen, en 
voor het opzetten van een programma 
voor fundamenteel en toegepast 
onderzoek naar de in het kader van dit 
toezicht gehanteerde methoden (met name 
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metrologie, detectie, toxiciteit en 
epidemiologie);

Or. fr

Amendement 107
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat onder de 
regelgeving inzake nanomaterialen, 
gezien het zeer hoge aantal sterfgevallen 
per jaar in verband met vervuiling, 
eveneens de nanomaterialen moeten 
vallen die ontstaan als onbedoelde 
bijproducten van verbrandingsprocessen;

schrappen

Or. de

Amendement 108
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat onder de 
regelgeving inzake nanomaterialen, 
gezien het zeer hoge aantal sterfgevallen 
per jaar in verband met vervuiling, 
eveneens de nanomaterialen moeten 
vallen die ontstaan als onbedoelde 
bijproducten van verbrandingsprocessen;

schrappen

Or. en
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Amendement 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat onder de 
regelgeving inzake nanomaterialen, 
gezien het zeer hoge aantal sterfgevallen 
per jaar in verband met vervuiling, 
eveneens de nanomaterialen moeten 
vallen die ontstaan als onbedoelde 
bijproducten van verbrandingsprocessen;

schrappen

Or. de

Amendement 110
Anne Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat onder de regelgeving 
inzake nanomaterialen, gezien het zeer 
hoge aantal sterfgevallen per jaar in 
verband met vervuiling, eveneens de 
nanomaterialen moeten vallen die ontstaan 
als onbedoelde bijproducten van 
verbrandingsprocessen;

12. is van mening dat onder de regelgeving 
inzake nanomaterialen, gezien het feit dat 
de wetgeving over de luchtkwaliteit de 
uitstoot van zeer fijne deeltjes (minder 
dan 2,5 µm) in de omgevingslucht buiten 
beschouwing laat en gezien het zeer hoge 
aantal sterfgevallen per jaar in verband met 
vervuiling, eveneens de nanomaterialen 
moeten vallen die ontstaan als onbedoelde 
bijproducten van verbrandingsprocessen;

Or. fr


