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Poprawka 1
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Odniesienie 2a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Nanonauka 
i nanotechnologia: Plan działań dla 
Europy na lata 2005–2009. Pierwsze 
sprawozdanie z realizacji za lata 2005-
2007” („plan działań”)1,

Or. en

Poprawka 2
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Odniesienie 4a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– mając na uwadze opinię Komitetu 
Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) opublikowaną w dniu 19 
stycznia 2009 r.2,

Or. fr

                                               
1 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
„Nanonauka i nanotechnologia: Plan działań dla Europy na lata 2005-2009. Pierwsze sprawozdanie z realizacji 
za lata 2005-2007” (COM(2007)0505).

2 Opinia w sprawie oceny ryzyka produktów nanotechnologii; 19 stycznia 2009 r.;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Poprawka 3
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zalecenie Komisji 
w sprawie kodeksu postępowania 
dotyczącego odpowiedzialnego 
prowadzenia badań w dziedzinie 
nanonauk i nanotechnologii1,

Or. en

Poprawka 4
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Odniesienie 5b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach dla Komisji Europejskiej 
w sprawie etycznych aspektów 
nanomedycyny2,

Or. en

Poprawka 5
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Odniesienie 8a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

                                               
1 Zalecenie Komisji w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań 
w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (C(2008)424 wersja ostateczna).
2 Opinia Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, 17 stycznia 2007 r.
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nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/20061,

Or. en

Poprawka 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nanomateriały 
wnoszą ogromny wkład w postępy w całym 
szeregu sektorów; mając na uwadze, że 
postępy te ostatecznie przyniosą korzyść 
obywatelom i mogą znacznie przyczynić 
się do konkurencyjności gospodarki Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że 
postępy te umożliwią również lepsze 
decyzje polityczne w dziedzinie zdrowia 
publicznego, zatrudnienia, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, społeczeństwa 
informacyjnego, energii, transportu, 
bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej,

Or. en

Poprawka 7
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

                                                                                                                                                  
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że mimo 
wprowadzenia określonej strategii 
europejskiej w dziedzinie nanotechnologii, 
a następnie przyznania na rzecz 7.
programu ramowego w zakresie badań 
i rozwoju technologicznego ok. 
3 500 000 000 euro na badania 
w dziedzinie nanonauk, Unia Europejska 
pozostaje w tyle za swymi głównymi 
konkurentami – USA, Japonią i Koreą 
Południową – którzy odpowiadają za 
ponad połowę inwestycji i dwie trzecie 
patentów składanych w skali światowej;
mając zatem na uwadze, że należy 
uwzględnić tę rzeczywistość gospodarczą, 
ustanawiając wszelkiego rodzaju ramy 
regulacyjne na szczeblu wspólnotowym;

Or. fr

Poprawka 8
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że nanomateriały
prawdopodobnie staną się kolejnym 
wielkim „przebojem”, tym bardziej że 
manipulowanie wszelką materią od 
wieków było największym marzeniem 
człowieka,

C. mając na uwadze, że nanomateriały
mają potencjał wsparcia strategii 
lizbońskiej w uczynieniu UE do 2010 r. 
najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 
gospodarką na świecie opartą na wiedzy,
zdolną do zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i do stworzenia nowych 
miejsc pracy wysokiej jakości oraz do
zapewnienia większej spójności społecznej 
i poszanowania środowiska,

Or. en
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Poprawka 9
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że nanomateriały
prawdopodobnie staną się kolejnym 
wielkim „przebojem”, tym bardziej że 
manipulowanie wszelką materią od 
wieków było największym marzeniem 
człowieka,

C. mając na uwadze, że nanomateriały
przyczyniają się do rozwiązania 
globalnych wyzwań i wspomagają Unię
Europejską w dążeniu do stania się
„najbardziej konkurencyjną i dynamiczną
gospodarką na świecie opartą na wiedzy” 
(strategia lizbońska),

Or. de

Poprawka 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że nanomateriały
prawdopodobnie staną się kolejnym 
wielkim „przebojem”, tym bardziej że 
manipulowanie wszelką materią od 
wieków było największym marzeniem 
człowieka,

C. mając na uwadze, że nanomateriały
przyczyniają się do rozwiązania 
globalnych wyzwań i wspomagają Unię 
Europejską w dążeniu do stania się 
„najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 
gospodarką na świecie opartą na wiedzy” 
(strategia lizbońska),

Or. de

Poprawka 11
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że nanomateriały 
prawdopodobnie staną się kolejnym 
wielkim „przebojem”, tym bardziej że 
manipulowanie wszelką materią od 
wieków było największym marzeniem 
człowieka,

C. mając na uwadze, że nanomateriały 
prawdopodobnie staną się kolejnym 
wielkim „przebojem”,

Or. fr

Poprawka 12
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecną dyskusję 
o nanomateriałach cechuje wiele 
sprzeczności, a nawet paradoksów, 
niezgoda oraz walki polityczne, począwszy 
od tak podstawowego poziomu jak 
definicje, np.:

- za nanomateriały ogólnie uważa się 
materiały o rozmiarze rzędu 100 nm lub 
mniej, ale często jest to opacznie 
przedstawiane jako zakres pomiędzy 1 
a 100 nm, chociaż termin „rząd” odnosi 
się raczej do wymiaru aniżeli do dokładnej 
wielkości,

- o ile wiele osób mniema, iż odmienne
właściwości wynikające z efektów 
związanych z wielkością powinny 
stanowić niezależne kryterium definicji 
nanomateriałów, to inni sugerują 
stosowanie podejścia kumulatywnego, 
ograniczając w ten sposób zakres 
definicji,

- podczas gdy niektórzy sugerują, że 
definicję należy w dalszym stopniu 

D. mając na uwadze, że obecną dyskusję 
o nanomateriałach w Unii Europejskiej –
jak w przypadku każdej kontrowersyjnej 
debaty o zupełnie nowych technologiach 
już obecnych w codziennym życiu, 
w przypadku których istnieje element 
niepewności co do ewentualnych 
powiązanych właściwości – cechuje 
podział środowiska naukowego na 
zwolenników i przeciwników badań nad 
nanotechnologiami, co ma konsekwencje 
dla doktryny politycznej; mając również 
na uwadze, że skuteczniejsze byłoby 
objęcie tych technologii pewnym, 
wielopłaszczyznowym i zdolnym do 
ewoluowania prawodawstwem 
opierającym się na strategii 
ostrożnościowej, tak aby uniknąć 
podwójnego niebezpieczeństwa 
systematycznego stosowania moratorium 
z braku pełnej informacji o produkcie 
oraz równego traktowania wszystkich 
produktów zawierających nanocząstki bez 
względu na ich faktyczną szkodliwość ani 
ostateczne zastosowanie,
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zawęzić do nanomateriałów 
nierozpuszczalnych i trwałych, rozważając 
potencjalne zagrożenia już na poziomie 
definicji, inni opowiadają się przeciwko 
takiemu apriorycznemu ograniczeniu,

Or. fr

Poprawka 13
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecną dyskusję 
o nanomateriałach cechuje wiele 
sprzeczności, a nawet paradoksów, 
niezgoda oraz walki polityczne, począwszy 
od tak podstawowego poziomu jak 
definicje, np.:

D. mając na uwadze, że obecną dyskusję 
o nanomateriałach cechuje brak informacji 
i wiedzy; mając na uwadze, że aktualnie 
nie jest dostępny w pełni opracowany 
zbiór zharmonizowanych definicji, ale że 
są dostępne lub opracowywane pewne 
normy międzynarodowe, określające 
„nanoskalę” jako „rząd wielkości od 
około 1 nm do 100 nm” i często 
dokonujące rozróżnienia pomiędzy:

- za nanomateriały ogólnie uważa się 
materiały o rozmiarze rzędu 100 nm lub 
mniej, ale często jest to opacznie 
przedstawiane jako zakres pomiędzy 1 
a 100 nm, chociaż termin „rząd” odnosi 
się raczej do wymiaru aniżeli do dokładnej 
wielkości,

- nanoobiektami, definiowanymi jako 
„materiały o jednym, dwóch lub trzech 
wymiarach zewnętrznych w nanoskali”, tj. 
materiały składające się z pojedynczych 
obiektów o bardzo małych wymiarach;

- o ile wiele osób mniema, iż odmienne 
właściwości wynikające z efektów 
związanych z wielkością powinny 
stanowić niezależne kryterium definicji 
nanomateriałów, to inni sugerują 
stosowanie podejścia kumulatywnego, 
ograniczając w ten sposób zakres 
definicji,

- materiałami nanostrukturalnymi, 
definiowanymi jako materiały „mające 
strukturę wewnętrzną lub powierzchniową 
w nanoskali”, tj. cechujące się porami 
o małych wymiarach;

- podczas gdy niektórzy sugerują, że 
definicję należy w dalszym stopniu
zawęzić do nanomateriałów 
nierozpuszczalnych i trwałych, rozważając 
potencjalne zagrożenia już na poziomie 

mając na uwadze, że Komisja Europejska 
winna promować zharmonizowaną
definicję nanomateriału na szczeblu 
Narodów Zjednoczonych i i innych 
właściwych organów oraz przedstawić 
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definicji, inni opowiadają się przeciwko 
takiemu apriorycznemu ograniczeniu,

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przegląd ogółu europejskich ram 
prawnych w tej dziedzinie,

Or. en

Poprawka 14
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły – odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

- za nanomateriały ogólnie uważa się 
materiały o rozmiarze rzędu 100 nm lub 
mniej, ale często jest to opacznie 
przedstawiane jako zakres pomiędzy 1 
a 100 nm, chociaż termin „rząd” odnosi się 
raczej do wymiaru aniżeli do dokładnej 
wielkości,

- za nanomateriały ogólnie uważa się 
materiały o rozmiarze rzędu 100 nm, ale 
często jest to opacznie przedstawiane jako 
zakres pomiędzy 1 a 100 nm, chociaż 
termin „rząd” odnosi się raczej do wymiaru 
aniżeli do dokładnej wielkości,

Or. fr

Poprawka 15
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że niemal 
nieograniczone stosowanie 
nanotechnologii w tak zróżnicowanych 
sektorach jak elektronika, przemysł 
włókienniczy, biomedycyna, zdrowie 
i dobre samopoczucie, przemysł rolno-
spożywczy lub energia, uniemożliwia 
wprowadzenie jednolitych ram 
regulacyjnych na szczeblu wspólnotowym,

Or. fr
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Poprawka 16
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że aspekty 
regulacyjne nanomateriałów muszą 
również obejmować nanocząstki oraz 
różne nanotechnologie i nanoobiekty, 
takie jak nanorurki, nanowłókna, 
nanofilmy, nanoagregaty, 
nanoaglomeraty (lub agregaty 
nanocząstek lub nanomateriałów) itp. 
oraz ich zastosowania, a także materiały 
nanostrukturalne, a ta sytuacja 
sugerowałaby konieczność przyjęcia 
szczególnego podejścia metodologicznego 
oraz protokołów badań i innych środków,

Or. fr

Poprawka 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze w kontekście REACH, 
że dotychczas niemożliwe było nawet 
uzgodnienie wytycznych dotyczących 
identyfikacji nanomateriałów, wskutek 
czego ważne decyzje w zakresie rejestracji 
pozostawiono podmiotom gospodarczym,

E. mając na uwadze w kontekście REACH, 
że potrzebne są wytyczne i wskazówki 
w sprawie nanomateriałów, a 
w szczególności identyfikacji substancji,

Or. en
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Poprawka 18
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze w kontekście REACH, 
że dotychczas niemożliwe było nawet 
uzgodnienie wytycznych dotyczących 
identyfikacji nanomateriałów, wskutek 
czego ważne decyzje w zakresie rejestracji
pozostawiono podmiotom gospodarczym,

E. mając na uwadze w kontekście REACH, 
że dotychczas niemożliwe było nawet 
uzgodnienie wytycznych dotyczących 
identyfikacji nanomateriałów oraz potrzeb 
w zakresie badań i szczegółowych ocen 
nanotechnologii i nanomateriałów; mając 
na uwadze, że sytuacja ta pozostawia
ważne decyzje w zakresie rejestracji 
podmiotom gospodarczym,

Or. fr

Poprawka 19
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nie ma jasnych 
informacji o faktycznym zastosowaniu 
nanomateriałów w produktach 
konsumenckich, np.:

F. mając na uwadze, że informacje 
o zastosowaniu nanomateriałów 
w produktach konsumenckich różnią się 
w zależności od źródła, oraz mając na 
uwadze, że REACH dostarczy jasny obraz 
takich zastosowań,

- spisy uznanych instytucji zawierają 
ponad 800 wprowadzonych do obrotu 
produktów konsumenckich, 
zidentyfikowanych przez producentów 
jako oparte na nanotechnologiach, ale 
zrzeszenia branżowe tych samych 
producentów kwestionują te liczby jako 
zawyżone szacunki, choć same nie 
dostarczają żadnych konkretnych danych 
liczbowych,
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- o ile przedsiębiorstwa chętnie posługują 
się hasłami z przedrostkiem „nano-” –
który, jak się wydaje, ma pozytywne 
oddziaływanie marketingowe –
sprzeciwiają się stanowczo obiektywnym 
wymogom w zakresie oznakowania,

Or. de

Poprawka 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że nie ma jasnych 
informacji o faktycznym zastosowaniu 
nanomateriałów w produktach 
konsumenckich, np.:

F. mając na uwadze, że informacje 
o zastosowaniu nanomateriałów 
w produktach konsumenckich różnią się 
w zależności od źródła, oraz mając na 
uwadze, że REACH dostarczy jasny obraz 
takich zastosowań,

- spisy uznanych instytucji zawierają 
ponad 800 wprowadzonych do obrotu 
produktów konsumenckich, 
zidentyfikowanych przez producentów 
jako oparte na nanotechnologiach, ale 
zrzeszenia branżowe tych samych 
producentów kwestionują te liczby jako 
zawyżone szacunki, choć same nie 
dostarczają żadnych konkretnych danych 
liczbowych,

- o ile przedsiębiorstwa chętnie posługują 
się hasłami z przedrostkiem „nano-” –
który, jak się wydaje, ma pozytywne 
oddziaływanie marketingowe –
sprzeciwiają się stanowczo obiektywnym 
wymogom w zakresie oznakowania,

Or. de
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Poprawka 21
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że brak jasności co 
do faktycznego wykorzystywania 
nanomateriałów w produktach 
konsumpcyjnych prawdopodobnie się 
utrzyma, chyba że powstaną jasne wymogi 
powiadamiania o wykorzystaniu 
nanomateriałów i nastąpi pełne wdrożenie 
dyrektywy dotyczącej reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej,

Or. en

Poprawka 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w prezentacjach 
potencjalnych korzyści z nanotechnologii 
przewiduje się niemal nieskończoną 
różnorodność przyszłych zastosowań 
nanomateriałów; jednakże ta sama 
różnorodność spada prawie do zera, gdy 
przychodzi do dyskusji nad 
uregulowaniami w zakresie 
nanomateriałów,

G. mając na uwadze, że w prezentacjach 
potencjalnych korzyści z nanotechnologii 
przewiduje się niemal nieskończoną 
różnorodność przyszłych zastosowań 
nanomateriałów, które należy uregulować, 
jeżeli nie są jeszcze objęte obowiązującymi 
regulacjami,

Or. en
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Poprawka 23
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w prezentacjach 
potencjalnych korzyści z nanotechnologii 
przewiduje się niemal nieskończoną 
różnorodność przyszłych zastosowań 
nanomateriałów; jednakże ta sama 
różnorodność spada prawie do zera, gdy 
przychodzi do dyskusji nad 
uregulowaniami w zakresie 
nanomateriałów,

G. mając na uwadze, że w prezentacjach 
potencjalnych korzyści z nanotechnologii 
przewiduje się niemal nieskończoną 
różnorodność przyszłych zastosowań 
nanomateriałów; jednakże ta sama
różnorodność znacznie spada, gdy 
przychodzi do dyskusji nad 
rzeczywistością i użytecznością 
nanotechnologii i nanomateriałów 
w licznych zastosowaniach i produktach 
oraz nad uregulowaniami w zakresie 
nanomateriałów,

Or. fr

Poprawka 24
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając jednocześnie na uwadze, że 
niezbędne jest, aby nanomateriały weszły 
w zakres tekstów prawodawstwa 
wspólnotowego, obowiązujących lub 
w trakcie zmian, takich jak 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), dyrektywa 98/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania 
do obrotu produktów biobójczych, 
dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, 
rozporządzenie (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej 
żywności i nowych składników żywności, 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności, dyrektywa 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich w zakresie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków 
spożywczych, rozporządzenie (WE) nr 
1830/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 września 2003 r. 
dotyczące możliwości śledzenia 
i etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności 
i produktów paszowych 
wyprodukowanych z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, 
rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności oraz dyrektywa 
2003/15/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
produktów kosmetycznych,

Or. fr



AM\771661PL.doc 17/61 PE421.227v01-00

PL

Poprawka 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje 
wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów: podczas gdy komitety 
naukowe Komisji wskazują na istotne 
braki nie tylko w kluczowych danych, lecz 
nawet w metodach ich pozyskiwania, 
wielu przedstawicieli sektora twierdzi, że 
wszystkie odnośne dane są dostępne oraz 
że nie ma żadnych uchybień 
metodologicznych,

H. mając na uwadze trwającą debatę 
o możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów oraz że komitety naukowe 
Komisji i OECD odnotowały, że dostępne 
metody badań mają w zasadzie 
zastosowanie; mając na uwadze, że pogląd 
ten podziela większość przedstawicieli 
sektora, którzy zauważają również, że dane
niezbędne do oceny bezpieczeństwa 
produktów handlowych są dostępne dla 
znacznej większości obecnie 
wytwarzanych nanomateriałów;

Or. de

Poprawka 26
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje 
wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów: podczas gdy komitety 
naukowe Komisji wskazują na istotne 
braki nie tylko w kluczowych danych, lecz 
nawet w metodach ich pozyskiwania, 
wielu przedstawicieli sektora twierdzi, że 
wszystkie odnośne dane są dostępne oraz 
że nie ma żadnych uchybień 
metodologicznych,

H. mając na uwadze trwającą debatę 
o możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów oraz że komitety naukowe 
Komisji i OECD odnotowały, że dostępne 
metody badań mają w zasadzie 
zastosowanie; mając na uwadze, że pogląd 
ten podziela większość przedstawicieli 
sektora, którzy zauważają również, że dane
niezbędne do oceny bezpieczeństwa 
produktów handlowych są dostępne dla 
znacznej większości obecnie 
wytwarzanych nanomateriałów;

Or. de



PE421.227v01-00 18/61 AM\771661PL.doc

PL

Poprawka 27
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje 
wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów: podczas gdy komitety 
naukowe Komisji wskazują na istotne braki 
nie tylko w kluczowych danych, lecz nawet 
w metodach ich pozyskiwania, wielu 
przedstawicieli sektora twierdzi, że 
wszystkie odnośne dane są dostępne oraz 
że nie ma żadnych uchybień 
metodologicznych,

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje 
wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów; mając na uwadze, że
komitety naukowe i agencje Unii 
Europejskiej wskazują na istotne braki nie 
tylko w kluczowych danych, lecz nawet 
w metodach ich pozyskiwania; mając na 
uwadze, że Unia Europejska musi zatem 
kontynuować inwestycje w badania 
i rozwój w dziedzinie nanomateriałów 
i opracować, we współpracy ze swoimi 
agencjami i partnerami 
międzynarodowymi, metody oceny oraz 
odpowiednią i zharmonizowaną 
metrologię i nomenklaturę,

Or. en

Poprawka 28
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje 
wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów: podczas gdy komitety 
naukowe Komisji wskazują na istotne braki 
nie tylko w kluczowych danych, lecz nawet 
w metodach ich pozyskiwania, wielu 
przedstawicieli sektora twierdzi, że
wszystkie odnośne dane są dostępne oraz 
że nie ma żadnych uchybień 
metodologicznych,

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje 
wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów, chociaż komitety 
naukowe Komisji wskazują na istotne braki 
nie tylko w kluczowych danych, lecz nawet 
w metodach ich pozyskiwania i usuwania 
luk w wiedzy o nanotechnologiach 
i nanomateriałach; mając na uwadze, że
wielu przedstawicieli sektora twierdzi, iż
wszystkie odnośne dane są dostępne oraz 
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że nie ma żadnych uchybień 
metodologicznych,

Or. fr

Poprawka 29
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że SCENIHR 
zidentyfikował w przypadku niektórych 
nanomateriałów pewne szczególne 
zagrożenia dla zdrowia i toksyczne skutki 
dla organizmów biologicznych i uznał, że 
spostrzeżenia te wskazują na potencjalne 
zagrożenia, które należy brać pod uwagę,

Or. en

Poprawka 30
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Hb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że SCENIHR 
stwierdził ponadto ogólny brak danych 
wysokiej jakości o narażeniu człowieka 
i środowiska oraz że oczekuje dalszych 
prac nad procedurami oceny ryzyka do 
momentu uzyskania wystarczających 
informacji naukowych pozwalających 
scharakteryzować ewentualne szkodliwe 
skutki dla człowieka i środowiska, 
w związku z czym należy kontynuować 
rozwój, zatwierdzanie i standaryzację 
wiedzy o metodologii zarówno szacunków 
narażenia jak i identyfikacji zagrożeń,
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Or. en

Poprawka 31
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Hc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że niepokój budzą 
dowody na zagrożenia spowodowane przez 
niektóre nanomateriały oraz ogólny brak 
metod właściwej oceny zagrożeń 
związanych z nanomateriałami;

Or. en

Poprawka 32
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Hd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hd. mając na uwadze, że obecne 
finansowanie na rzecz aspektów 
dotyczących ochrony środowiska, zdrowia 
ludzi i bezpieczeństwa nanomateriałów 
w siódmym programie ramowym 
w zakresie badań (7PR) jest o wiele za 
niskie; mając ponadto na uwadze, że 
kryteria kwalifikowalności programów 
naukowych w zakresie oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów do 7PR 
są zbyt restrykcyjne (tj. kładą zbyt silny 
akcent na innowacyjny charakter), a przez 
to nie promują wystarczająco pilnego 
opracowania naukowych metod oceny 
nanomateriałów,

Or. en
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Poprawka 33
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że znaczna część 
funduszy 7. programu ramowego 
w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego przeznaczonych na 
nanotechnologie jest alokowana na rzecz 
programów w zakresie badań i rozwoju 
nanotechnologii ze szkodą dla oceny oraz 
opracowania i rozwoju szczególnych 
metodologii oceny bezpieczeństwa 
nanotechnologii i nanomateriałów oraz 
ich wpływu na środowisko i zdrowie,

Or. fr

Poprawka 34
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt He preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

He. mając na uwadze, że wiedza 
o potencjalnych skutkach dla zdrowia 
i środowiska pozostaje znacznie w tyle za 
tempem przemian rynkowych, co rodzi 
fundamentalne pytania, czy obecny model 
zarządzania jest zdolny „w czasie 
rzeczywistym” sprostać powstającym 
technologiom,

Or. en
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Poprawka 35
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Parlament wezwał 
do zbadania efektów działania 
nanocząstek, które nie ulegają 
natychmiastowemu rozpuszczeniu lub 
biodegradacji, zgodnie z zasadą 
ostrożności, przed wykorzystaniem takich 
cząstek w produkcji i ich wprowadzeniem 
na rynek,

I. mając na uwadze, że Parlament –
w swojej rezolucji z dnia 28 września 
2006 r. w sprawie nanonauki 
i nanotechnologii: plan działań dla 
Europy na lata 2005-20091 – wezwał do 
zbadania efektów działania nanocząstek, 
które nie ulegają natychmiastowemu 
rozpuszczeniu lub biodegradacji, zgodnie
z zasadą ostrożności, przed 
wykorzystaniem takich cząstek
w produkcji i ich wprowadzeniem na 
rynek,

Or. fr

Poprawka 36
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wartość 
komunikatu Komisji zatytułowanego 
„Aspekty regulacyjne nanomateriałów” 
znacząco podważa całkowity brak 
informacji o szczególnych właściwościach 
nanomateriałów, ich faktycznych 
zastosowaniach oraz potencjalnych 
zagrożeniach i korzyściach,

J. mając na uwadze, że wartość 
komunikatu Komisji zatytułowanego 
„Aspekty regulacyjne nanomateriałów” 
znacząco pomniejsza całkowity brak 
informacji o szczególnych właściwościach 
nanomateriałów, ich faktycznych 
zastosowaniach oraz potencjalnych 
zagrożeniach i korzyściach, rodząc 
wątpliwości co do wartości i szczególnego 
znaczenia nanotechnologii 
i nanomateriałów w porównaniu 
z konwencjonalnymi technologiami, 

                                               
1 Dz.U. C 306E z 15.12.2006, s. 426.
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materiałami i substancjami,

Or. fr

Poprawka 37
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wartość 
komunikatu Komisji zatytułowanego 
„Aspekty regulacyjne nanomateriałów”
znacząco podważa całkowity brak
informacji o szczególnych właściwościach 
nanomateriałów, ich faktycznych 
zastosowaniach oraz potencjalnych 
zagrożeniach i korzyściach,

J. mając na uwadze, że wartość 
komunikatu Komisji zatytułowanego 
„Aspekty regulacyjne nanomateriałów”
podniósłby większy zakres informacji 
o szczególnych właściwościach 
nanomateriałów, ich faktycznych 
zastosowaniach oraz potencjalnych 
zagrożeniach i korzyściach,

Or. en

Poprawka 38
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że Komisja 
przedstawiła jedynie sformalizowany
przegląd odnośnych przepisów 
wspólnotowych, nie rozważając obecnego 
lub prawdopodobnego przyszłego 
zastosowania nanomateriałów ani nie 
wyszczególniając specyficznego 
charakteru nanomateriałów 
i wynikających zeń wyzwań,

K. mając na uwadze, że Komisja 
przedstawiła przegląd odnośnych 
przepisów wspólnotowych, skupiając się 
na nanomateriałach aktualnie 
wytwarzanych lub wprowadzanych do 
obrotu,

Or. en
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Poprawka 39
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że dokonany przez 
Komisję przegląd pokazuje, iż w chwili 
obecnej prawodawstwo Wspólnoty nie 
zawiera żadnych przepisów odnoszących
się konkretnie do nanomateriałów,

L. mając na uwadze, że dokonany przez 
Komisję przegląd pokazuje, iż przepisy 
odnoszące się konkretnie do 
nanomateriałów w prawodawstwie 
Wspólnoty nie są konieczne, ponieważ 
nanomateriały są substancjami, 
a substancje są wystarczająco objęte 
prawodawstwem w zakresie substancji 
chemicznych i prawodawstwem 
sektorowym,

Or. de

Poprawka 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że dokonany przez 
Komisję przegląd pokazuje, iż w chwili 
obecnej prawodawstwo Wspólnoty nie 
zawiera żadnych przepisów odnoszących
się konkretnie do nanomateriałów,

L. mając na uwadze, że dokonany przez 
Komisję przegląd pokazuje, iż przepisy 
odnoszące się konkretnie do 
nanomateriałów w prawodawstwie 
Wspólnoty nie są konieczne, ponieważ 
nanomateriały są substancjami, 
a substancje są wystarczająco objęte 
prawodawstwem w zakresie substancji 
chemicznych i prawodawstwem 
sektorowym,

Or. de
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Poprawka 41
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że bliższa analiza 
REACH wskazuje na liczne 
niedoskonałości w podejściu do 
nanomateriałów, np.:
- próg jednej tony wyklucza 
nanomateriały produkowane 
w niewielkich ilościach, nawet jeżeli takie 
nanomateriały znajdują się w produktach 
konsumpcyjnych,
- ocena narażenia staje się obowiązkowa 
dopiero dla substancji produkowanych 
przez wytwórcę w ilości powyżej 10 ton 
rocznie i jeżeli stwierdzono, że 
odpowiadają one kryteriom klasyfikacji 
jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG; jednakże z racji obecnych 
trudności w identyfikacji zagrożeń ocena 
narażenia może nie być dostarczona na 
skutek niestwierdzenia zagrożeń 
w ramach obecnej metodologii, 
jakkolwiek jest ona kluczowa dla 
właściwej oceny ryzyka związanego 
z nanomateriałami,
- wymogi REACH w zakresie 
powiadamiania dotyczące substancji 
w wyrobach odnoszą się wyłącznie do 
substancji wzbudzających szczególnie 
duże obawy, znajdujących się na liście 
substancji kwalifikujących się i które 
występują w stężeniach powyżej 0,1% wag. 
w wyrobie oraz w całkowitej ilości ponad 
jednej tony w tych wyrobach na 
producenta rocznie; jednakże na liście 
substancji kwalifikujących się nie figuruje 
ani jeden nanomateriał, zaś utworzenie 
takiej listy będzie trudne z uwagi na 
problemy z identyfikacją zagrożeń 
związanych z nanomateriałami, a nawet 
jeżeli problemy te zostaną przezwyciężone, 
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to nanomateriały prawdopodobnie nie 
przekroczyłyby progów tonażu i stężenia, 
zatem jest wielce prawdopodobne, że 
REACH w obecnej postaci nie doprowadzi 
do zgłaszania nanomateriałów 
w wyrobach,

Or. en

Poprawka 42
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że substancje 
mogące być wykorzystywane w postaci 
nanomateriałów są wykluczone z zakresu 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH), co z kolei wyklucza 
ocenę tych substancji włącznie z ich 
postaciami nanometrycznymi; mając na 
uwadze, że w myśl rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 (REACH) nanomateriały 
nie są uważane za substancje wysokiego 
ryzyka oraz że w odniesieniu do substancji 
zawartych w wyrobach powiadamianie 
o substancjach sklasyfikowanych jako 
CMR jest obowiązkowe dopiero powyżej 
progu 0,1%; mając na uwadze, że ocena 
narażenia na substancje jest wymagana 
tylko wówczas, gdy substancję ocenia się 
jako toksyczną dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska,

Or. fr

Poprawka 43
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Lb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że brak przepisów 
odnoszących się do nanomateriałów 
w prawodawstwie dotyczącym odpadów 
stwarza ryzyko, że nie będzie ono 
prawidłowo stosowane, np.:
- odpowiednie przetwarzanie odpadów 
zależy m.in. od ich niebezpieczeństwa (np. 
kryteria przyjęcia różnych odpadów na 
składowisko), lecz nie będzie to miało 
zastosowania do nanomateriałów, dopóki 
nie ma uzgodnionej metody identyfikacji 
zagrożeń, a to powoduje niespecyficzne 
przetwarzanie nanomateriałów, 
uzależnione od ogólnego charakteru 
odpadu, w którym się one znalazły (od 
stałych odpadów komunalnych do 
odpadów niebezpiecznych),
- dopuszczalne wartości emisji dla 
spalania odpadów stosują się wyłącznie do 
niektórych znanych zanieczyszczeń, nie 
zaś do nanomateriałów, chociaż niektóre 
z nich powinny być sklasyfikowane jako 
zanieczyszczenia lub mogłyby wymagać 
specjalnych kryteriów (np. nanorurki 
węglowe, mające cechy zbliżone do 
azbestu, wykazują stabilność aż do bardzo 
wysokich temperatur),

Or. en

Poprawka 44
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Lc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lc. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące powietrza i wody nie 
uwzględniają wyzwań związanych 
z nanomateriałami, jako że istniejące 
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limity lub normy jakościowe opierają się 
na masie, zaś odpowiednia ocena 
nanomateriałów wymaga innych 
systemów pomiarowych (np. liczba cząstek 
lub całkowita powierzchnia),

Or. en

Poprawka 45
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Ld preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ld. mając na uwadze, że przepisy 
w dziedzinie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli nie 
obejmuje w odpowiedni sposób 
potencjalnych zagrożeń związanych 
z nanomateriałami:
- wytwarzanie niektórych nanomateriałów 
może być nieodpowiednio uwzględnione, 
ponieważ nie należą one do żadnej 
kategorii tradycyjnej nomenklatury 
chemicznej (np. fulereny nie są 
substancjami organicznymi i bardzo 
różnią się od węgla nieorganicznego 
luzem),
- możliwe, że nieuwzględnione jest 
przetwarzanie po wytworzeniu (np. 
przetwarzanie nanorurek węglowych 
w wyroby),
- trudne wydaje się opracowanie 
dokumentów referencyjnych w sprawie 
najlepszych dostępnych technik dla 
różnych nanomateriałów z uwagi na 
potrzebę indywidualnego podejścia do 
każdego nanomateriału,

Or. en
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Poprawka 46
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Le preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Le. mając na uwadze fundamentalne 
problemy w związku ze skutecznością 
kluczowych postanowień przepisów 
o ochronie pracowników w odniesieniu do 
nanomateriałów:
- obowiązkowi pracodawców w zakresie 
dokonywania oceny ryzyka jako podstawy 
dla środków zarządzania ryzykiem, takich 
jak substytucja lub graniczne wartości 
narażenia w miejscu pracy, zagraża brak 
odpowiednich i uzgodnionych metodologii 
oceny ryzyka dla nanomateriałów oraz 
brak jednolitych przepisów,
- istniejące instrumenty często nie są 
w stanie odpowiednio wykryć 
nanomateriałów, utrudniając tym samym 
kontrolę narażenia,

Or. en

Poprawka 47
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Lf preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lf. mając na uwadze, że w licznych 
poprawkach dotyczących nanomateriałów 
– będących obecnie przedmiotem 
negocjacji między Radą i Parlamentem 
Europejskim w kontekście przekształcenia 
dyrektywy w sprawie kosmetyków 
i przeglądu rozporządzenia dotyczącego 
nowej żywności – podkreśla się wyraźną 
potrzebę zmiany prawodawstwa 
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wspólnotowego celem odpowiedniego 
uwzględnienia nanomateriałów,

Or. en

Poprawka 48
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Punkt Lg preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lg. mając na uwadze, że obecna debata 
o aspektach regulacyjnych 
nanomateriałów ogranicza się w znacznej 
mierze do grona ekspertów, chociaż 
nanomateriały mają potencjał wywołania 
głębokich zmian w społeczeństwie, co 
wymaga szerokich konsultacji 
publicznych i pełnego udziału 
społeczeństwa w procesie decyzyjnym,

Or. en

Poprawka 49
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że szerokie 
zastosowanie patentów do nanomateriałów 
mogłoby zahamować dalsze innowacje,

M. mając na uwadze, że szerokie 
zastosowanie patentów do nanomateriałów, 
podobnie jak nadmierny koszt 
obejmowania patentem i brak ułatwień 
w dostępie do patentów dla bardzo małych 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), mogłoby
zahamować dalsze innowacje,

Or. fr
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Poprawka 50
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że 
prawdopodobieństwo zbieżności 
nanotechnologii z biotechnologią 
i technologią informacyjną rodzi poważne 
kwestie etyczne,

N. mając na uwadze, że 
prawdopodobieństwo zbieżności 
nanotechnologii, biotechnologii, biologii, 
nauk kognitywnych i technologii 
informacyjnej rodzi poważne kwestie
w zakresie etyki, wiarygodności, 
bezpieczeństwa i przestrzegania praw 
podstawowych,

Or. fr

Poprawka 51
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że 
prawdopodobieństwo zbieżności 
nanotechnologii z biotechnologią 
i technologią informacyjną rodzi poważne 
kwestie etyczne,

N. mając na uwadze, że 
prawdopodobieństwo zbieżności 
nanotechnologii z biotechnologią 
i technologią informacyjną rodzi poważne 
kwestie etyczne, które należy 
przeanalizować w nowej opinii 
Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce 
i Nowych Technologiach,

Or. en

Poprawka 52
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt Na preambuły (nowy)



PE421.227v01-00 32/61 AM\771661PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że kodeks 
postępowania dotyczący odpowiedzialnego 
prowadzenia badań w dziedzinie 
nanonauk i nanotechnologii jest istotnym 
instrumentem bezpiecznych, 
zintegrowanych i odpowiedzialnych badań 
nad nanomateriałami; mając na uwadze, 
że kodeks ten musi być przyjęty 
i przestrzegany przez wszystkich 
producentów, którzy zamierzają 
wytwarzać towary lub wprowadzać je do 
obrotu,

Or. en

Poprawka 53
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt Na preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że zasada 
ostrożności, zasada „zanieczyszczający 
płaci” i cele trwałego rozwoju muszą 
stanowić podstawę ram regulacyjnych 
i wytycznych w zakresie nanotechnologii 
i nanomateriałów oraz że zasady te muszą 
przyczynić się do ukierunkowania rozwoju 
nanotechnologii i nanomateriałów na 
zastosowania przydatne dla 
społeczeństwa,

Or. fr

Poprawka 54
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. jest przekonany, że korzyści 
z nanomateriałów można urzeczywistnić 
tylko w kontekście jasnych ram 
regulacyjnych w pełni odnoszących się do 
sedna potencjalnych problemów 
z bezpieczeństwem dotyczących 
nanomateriałów;

1. jest przekonany, że korzyści 
z nanomateriałów będą tym większe, jeżeli 
będą odpowiadać prawdziwym potrzebom 
obywateli, za sprawą wprowadzenia norm 
legislacyjnych lub innych, dostosowanych 
do szerokiego wachlarza spodziewanych 
zastosowań technologicznych 
i przemysłowych oraz obejmujących 
zarówno aspekty zdrowotne 
i bezpieczeństwa, jak i aspekty badań 
i rozwoju, ochrony praw własności 
intelektualnej i innowacji;

Or. fr

Poprawka 55
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest przekonany, że korzyści
z nanomateriałów można urzeczywistnić 
tylko w kontekście jasnych ram
regulacyjnych w pełni odnoszących się do 
sedna potencjalnych problemów 
z bezpieczeństwem dotyczących 
nanomateriałów;

1. jest przekonany, że korzyści
z nanotechnologii i nanomateriałów 
można urzeczywistnić tylko w kontekście 
jasnych ram politycznych i regulacyjnych 
w pełni odnoszących się do
nanotechnologii, materiałów i ich 
obecnych i przyszłych zastosowań oraz do
sedna potencjalnych problemów 
z bezpieczeństwem dotyczących 
nanomateriałów;

Or. fr

Poprawka 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w sytuacji gdy w prawie 
Wspólnoty brakuje przepisów 
odnoszących się konkretnie do 
nanomateriałów, bardzo mylące jest 
twierdzenie przez Komisję, że 
obowiązujące prawodawstwo w zasadzie 
obejmuje swoim zakresem odnośne
zagrożenia związane z nanomateriałami,
ponieważ z uwagi na brak odpowiednich 
danych i metod oceny zagrożeń
związanych z nanomateriałami 
prawodawstwo to w istocie nie uwzględnia
tych zagrożeń;

3. popiera pogląd Komisji, że 
obowiązujące prawodawstwo w zasadzie 
obejmuje swoim zakresem zagrożenia 
związane z nanomateriałami, zgadza się, że 
dane i metody oceny zagrożeń mają 
w zasadzie zastosowanie i że dalsze 
dostosowanie tych metod musi zostać 
zbadane przez grupę roboczą OECD 
poświęconą wyprodukowanym 
nanomateriałom;

Or. de

Poprawka 57
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w sytuacji gdy w prawie 
Wspólnoty brakuje przepisów 
odnoszących się konkretnie do 
nanomateriałów, bardzo mylące jest 
twierdzenie przez Komisję, że 
obowiązujące prawodawstwo w zasadzie 
obejmuje swoim zakresem odnośne
zagrożenia związane z nanomateriałami,
ponieważ z uwagi na brak odpowiednich 
danych i metod oceny zagrożeń
związanych z nanomateriałami 
prawodawstwo to w istocie nie uwzględnia
tych zagrożeń;

3. popiera pogląd Komisji, że 
obowiązujące prawodawstwo w zasadzie 
obejmuje swoim zakresem zagrożenia 
związane z nanomateriałami, zgadza się, że 
dane i metody oceny zagrożeń mają 
w zasadzie zastosowanie i że dalsze 
dostosowanie tych metod musi zostać 
zbadane przez grupę roboczą OECD 
poświęconą wyprodukowanym 
nanomateriałom;

Or. de
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Poprawka 58
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w sytuacji gdy w prawie 
Wspólnoty brakuje przepisów 
odnoszących się konkretnie do 
nanomateriałów, bardzo mylące jest 
twierdzenie przez Komisję, że
obowiązujące prawodawstwo w zasadzie 
obejmuje swoim zakresem odnośne 
zagrożenia związane z nanomateriałami,
ponieważ z uwagi na brak odpowiednich 
danych i metod oceny zagrożeń 
związanych z nanomateriałami
prawodawstwo to w istocie nie uwzględnia 
tych zagrożeń;

3. uważa, że chociaż obowiązujące 
prawodawstwo w zasadzie obejmuje
swoim zakresem odnośne zagrożenia 
związane z nanomateriałami, należy je 
uzupełnić o odpowiednie dane, metody 
badawcze i metody oceny zagrożeń 
związanych z nanomateriałami, tak aby 
zapewnić konieczny poziom ochrony;

Or. en

Poprawka 59
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że dopóki obowiązujące 
prawodawstwo będzie pozbawione 
przepisów pod kątem nanomateriałów 
oraz będzie brakować danych, a nawet 
metod oceny zagrożeń związanych 
z nanomateriałami, samo lepsze 
wdrażanie obowiązującego prawa nie 
zapewni koniecznego poziomu ochrony;

skreślony

Or. en
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Poprawka 60
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że dopóki obowiązujące 
prawodawstwo będzie pozbawione 
przepisów pod kątem nanomateriałów 
oraz będzie brakować danych, a nawet 
metod oceny zagrożeń związanych 
z nanomateriałami, samo lepsze 
wdrażanie obowiązującego prawa nie 
zapewni koniecznego poziomu ochrony;

4. ocenia, że istotne jest włączenie 
nanomateriałów w zakres stosowania 
tekstów prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczących produktów konsumpcyjnych 
codziennego użytku: nie tylko 
prawodawstwa będącego przedmiotem 
zmian, jak dyrektywa 2003/15/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 lutego 2003 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do produktów 
kosmetycznych i rozporządzenie (WE) nr 
258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej 
żywności i nowych składników żywności, 
lecz również rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH), 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
1998 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych, 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności, dyrektywy 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich w zakresie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków 
spożywczych, rozporządzenia (WE) nr 
1830/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 września 2003 r. 
dotyczącego możliwości śledzenia 
i etykietowania organizmów 
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zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności 
i produktów paszowych 
wyprodukowanych z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego 
ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności oraz dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej;

Or. fr

Poprawka 61
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że dopóki obowiązujące 
prawodawstwo będzie pozbawione 
przepisów pod kątem nanomateriałów 
oraz będzie brakować danych, a nawet
metod oceny zagrożeń związanych 
z nanomateriałami, samo lepsze 
wdrażanie obowiązującego prawa nie 
zapewni koniecznego poziomu ochrony;

4. uważa, że o ile nanomateriały są 
wystarczająco uwzględnione 
w obowiązującym prawie, a OECD 
potwierdziła stosowanie metod 
badawczych, należy w dalszym stopniu 
opracować instrumenty na rzecz 
wdrażania obowiązującego 
prawodawstwa;

Or. de

Poprawka 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że dopóki obowiązujące
prawodawstwo będzie pozbawione 
przepisów pod kątem nanomateriałów 
oraz będzie brakować danych, a nawet
metod oceny zagrożeń związanych 
z nanomateriałami, samo lepsze 
wdrażanie obowiązującego prawa nie 
zapewni koniecznego poziomu ochrony;

4. uważa, że o ile nanomateriały są 
wystarczająco uwzględnione 
w obowiązującym prawie, a OECD 
potwierdziła stosowanie metod 
badawczych, należy w dalszym stopniu 
opracować instrumenty na rzecz 
wdrażania obowiązującego 
prawodawstwa;

Or. de

Poprawka 63
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że proponowane główne 
kierunki realizacji nie zapewniają
głoszonego przez Komisję 
„zintegrowanego i bezpiecznego 
podejścia” do nanotechnologii, jako że 
wiele nanomateriałów już jest na rynku –
zwłaszcza w tak newralgicznych 
zastosowaniach jak produkty do 
pielęgnacji ciała lub środki czyszczące –
bez odpowiedniej oceny bezpieczeństwa 
i właściwego poinformowania 
konsumentów o tych zastosowaniach;

5. uważa, że podejmowane są konieczne 
kroki w kierunku realizacji głoszonego 
przez Komisję „zintegrowanego 
i bezpiecznego podejścia” do 
nanotechnologii;

Or. de

Poprawka 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że proponowane główne 
kierunki realizacji nie zapewniają
głoszonego przez Komisję 
„zintegrowanego i bezpiecznego 
podejścia” do nanotechnologii, jako że 
wiele nanomateriałów już jest na rynku –
zwłaszcza w tak newralgicznych 
zastosowaniach jak produkty do 
pielęgnacji ciała lub środki czyszczące –
bez odpowiedniej oceny bezpieczeństwa 
i właściwego poinformowania 
konsumentów o tych zastosowaniach;

5. uważa, że podejmowane są konieczne 
kroki w kierunku realizacji głoszonego 
przez Komisję „zintegrowanego 
i bezpiecznego podejścia” do 
nanotechnologii;

Or. de

Poprawka 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że proponowane główne 
kierunki realizacji nie zapewniają 
głoszonego przez Komisję
„zintegrowanego i bezpiecznego 
podejścia” do nanotechnologii, jako że 
wiele nanomateriałów już jest na rynku –
zwłaszcza w tak newralgicznych 
zastosowaniach jak produkty do 
pielęgnacji ciała lub środki czyszczące –
bez odpowiedniej oceny bezpieczeństwa 
i właściwego poinformowania 
konsumentów o tych zastosowaniach;

5. uważa, że koncepcję „zintegrowanego, 
odpowiedzialnego i bezpiecznego 
podejścia” do nanotechnologii, głoszoną 
przez Unię Europejską, podważa brak 
informacji o nanomateriałach już 
dostępnych na rynku – zwłaszcza w tak 
newralgicznych zastosowaniach jak 
produkty użytku osobistego; zwraca się do 
Komisji o przedstawienie do czerwca 
2011 r. sprawozdania dotyczącego 
występowania i bezpieczeństwa 
nanomateriałów na rynku europejskim 
oraz konieczności utworzenia, w ramach 
7. programu ramowego, specjalnego 
funduszu europejskiego na rzecz 
finansowania badań nad bezpiecznym 
rozwojem i stosowaniem nanomateriałów;

Or. en



PE421.227v01-00 40/61 AM\771661PL.doc

PL

Poprawka 66
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do nieudzielania zezwoleń na 
wprowadzanie do obrotu wyrobów 
zawierających nanotechnologie lub 
nanomateriały stanowiące zagrożenie 
w związku z narażeniem pracowników lub 
konsumentów lub z niekontrolowanym 
rozprzestrzenianiem się w środowisku;
uważa, że środek taki jest konieczny, 
dopóki nie zostaną opracowane 
szczególne metody oceny, które pozwolą 
otrzymać naukowe dane wykazujące, że 
stosowane nanotechnologie 
i nanomateriały są bezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska;

Or. fr

Poprawka 67
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa do ponownej oceny wyrobów 
zawierających nanotechnologie lub 
nanomateriały, które są już wprowadzone 
do obrotu, w oparciu o zasadę „brak 
danych, brak obrotu” zawartą 
w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 
(REACH), i do ich wycofania, gdyby 
okazało się, że nie są dostępne żadne dane 
lub że dane nie wystarczają do określenia 
ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska;

Or. fr
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Poprawka 68
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 5c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa do przyjęcia środków w zakresie 
pakowania i segregacji dotyczących 
odpadów po wyrobach zawierających 
nanotechnologie i nanomateriały, 
oczyszczania powietrza i ścieków z sektora 
nanotechnologii i nanomateriałów, w celu 
uniknięcia niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się nanotechnologii 
i nanomateriałów;

Or. fr

Poprawka 69
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się do Komisji 
o fundamentalne przemyślenie podejścia 
do uregulowania nanomateriałów oraz 
o pilny przegląd wszelkich odnośnych 
przepisów, tak aby ustanowić adaptacyjny 
system zarządzania obejmujący wczesne 
ostrzeganie i kategorie ryzyka, zanim 
technologia nie przyjmie się w stopniu 
uniemożliwiającym sterowanie nią bez 
większych zakłóceń;

Or. en
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Poprawka 70
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
przegląd całości odnośnego prawodawstwa 
do końca 2009 r., tak aby w pełni wdrożyć 
zasadę „brak danych, brak obrotu” do 
wszystkich zastosowań nanomateriałów
w produktach konsumenckich lub 
w produktach uwalnianych do 
środowiska;

6. wzywa Komisję do przeglądu całości 
odnośnego prawodawstwa do końca
2012 r. celem zapewnienia, że przepisy 
prawne i narzędzia wdrażania 
odzwierciedlają szczególne cechy
nanomateriałów, na które mogą być 
narażeni pracownicy, konsumenci lub 
środowisko;

Or. en

Poprawka 71
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
przegląd całości odnośnego prawodawstwa 
do końca 2009 r., tak aby w pełni wdrożyć 
zasadę „brak danych, brak obrotu” do
wszystkich zastosowań nanomateriałów
w produktach konsumenckich lub 
w produktach uwalnianych do 
środowiska;

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
przegląd całości odnośnego prawodawstwa 
do końca 2009 r., tak aby w pełni wdrożyć 
zasadę „brak danych, brak obrotu” do 
zastosowań nanomateriałów, które mają 
prawdopodobny lub potwierdzony wpływ 
zdrowotny i środowiskowy i wchodzą 
w skład produktów konsumenckich;

Or. fr

Poprawka 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
przegląd całości odnośnego prawodawstwa 
do końca 2009 r., tak aby w pełni wdrożyć 
zasadę „brak danych, brak obrotu” do 
wszystkich zastosowań nanomateriałów 
w produktach konsumenckich lub 
w produktach uwalnianych do środowiska;

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
przegląd całości odnośnego prawodawstwa 
do końca 2009 r., tak aby w pełni wdrożyć 
zasadę „brak danych, brak obrotu” poprzez 
żądanie popartej badaniami oceny 
i zatwierdzenia materiałów przed 
wprowadzeniem do obrotu w odniesieniu 
do wszystkich zastosowań nanomateriałów 
w produktach konsumenckich lub 
w produktach uwalnianych do środowiska;

Or. en

Poprawka 73
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
do dnia 30 czerwca 2010 r. jasnych 
i spójnych ram politycznych dotyczących 
fundamentalnych aspektów definicji 
nanotechnologii i nanomateriałów, 
skupiając się w pierwszym rzędzie na 
następujących celach:

- redefinicja wielkości między 0,3 nm 
i 300 nm,

- objęcie odnośnym prawodawstwem 
substancji o właściwościach zbliżonych do 
nanomateriałów, nawet jeżeli ich wielkość 
wykracza poza określoną 
w prawodawstwie,

- objęcie odnośnym prawodawstwem 
wszystkich nanotechnologii i wszystkich 
nanomateriałów, bez względu na ich 
szczególne właściwości, np. 
akumulacyjne, trwałe itp., jak również 
agregatów, aglomeratów, rekombinantów 
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i materiałów samoskładających się;

Or. fr

Poprawka 74
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się o wprowadzenie do 
prawodawstwa wspólnotowego 
kompleksowej, popartej naukowo definicji 
nanomateriałów, co stanowi warunek 
wstępny zmian przepisów horyzontalnych 
i sektorowych pod kątem nanomateriałów;

Or. en

Poprawka 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji o utworzenie 
spisu typów i zastosowań nanomateriałów 
przed wprowadzeniem ich do obrotu na
rynku UE, jak i po nim, oraz 
o udostępnienie go opinii publicznej;

Or. en

Poprawka 76
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. zwraca się o utworzenie spisu różnych 
typów nanotechnologii i nanomateriałów, 
ich zastosowań oraz badań publicznych 
i prywatnych, który to spis będzie dostępny 
dla opinii publicznej;

Or. fr

Poprawka 77
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. zwraca się w szczególności o zmiany 
w rozporządzeniu REACH, tak aby 
umożliwić najpóźniej w 18 miesięcy od 
wejścia w życie, co następuje:
- uproszczoną rejestrację nanomateriałów 
produkowanych lub importowanych 
(z limitem opartym np. na aktywności 
powierzchniowej zamiast tonażu) 
z dostarczeniem podstawowych danych 
o właściwościach fizykochemicznych oraz 
skutkach toksykologicznych 
i ekotoksykologicznych,
- sporządzenie sprawozdania 
o bezpieczeństwie wraz z oceną narażenia 
dla wszystkich zarejestrowanych 
nanomateriałów, niezależnie od 
identyfikacji zagrożeń,
- wymogi w zakresie powiadamiania dla 
wszystkich nanomateriałów 
wprowadzanych do obrotu w postaci 
własnej, jako składników preparatu lub 
w wyrobach, niezależnie od progów 
tonażu i stężenia;

Or. en
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Poprawka 78
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. zwraca się o zastosowanie zasady 
należytej staranności do producentów, 
którzy pragną wprowadzać nanomateriały 
do obrotu;

Or. en

Poprawka 79
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. zwraca się w szczególności, aby 
zmiany w prawodawstwie dotyczącym 
odpadów odpowiednio uwzględniały 
nanomateriały poprzez: 
- osobny zapis dotyczący nanomateriałów 
w wykazie odpadów ustanowionym 
decyzją 2000/532/WE,
- przegląd kryteriów przyjęcia odpadów na 
składowiska w decyzji 2003/33/WE,
- przegląd dopuszczalnych wartości emisji 
dla spalania odpadów celem uzupełnienia 
pomiarów opartych na masie przez 
systemy pomiarowe oparte na liczbie 
cząstek lub powierzchni;

Or. en
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Poprawka 80
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7e. zwraca się w szczególności o przegląd 
dopuszczalnych wartości emisji 
i środowiskowych norm jakości 
w przepisach dotyczących powietrza 
i wody celem uzupełnienia pomiarów 
opartych na masie przez systemy 
pomiarowe oparte na liczbie cząstek lub 
powierzchni, tak aby odpowiednio 
uwzględnić nanomateriały;

Or. en

Poprawka 81
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7f. zwraca się w szczególności o zmiany 
w dyrektywie w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli celem zapewnienia pod kątem 
wszystkich odnośnych nanomateriałów, 
że:
- uwzględniona jest produkcja 
i przetwarzanie,
- dostępne są nowo ustanowione lub 
dostosowane dokumenty referencyjne 
w sprawie najlepszych dostępnych 
technik;

Or. en
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Poprawka 82
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 7g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7g. zwraca się w szczególności, aby 
zmiany w przepisach o ochronie 
pracowników zapewniały, że 
nanomateriały są stosowane wyłącznie 
w systemach zamkniętych, dopóki 
niemożliwe jest wiarygodne wykrywanie 
i kontrola narażenia;

Or. en

Poprawka 83
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponawia apel o znakowanie produktów 
konsumenckich zawierających 
nanomateriały;

skreślony

Or. de

Poprawka 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponawia apel o znakowanie produktów 
konsumenckich zawierających 
nanomateriały;

skreślony
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Or. de

Poprawka 85
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponawia apel o znakowanie produktów
konsumenckich zawierających 
nanomateriały;

8. ponawia apel o obowiązkowe 
znakowanie na szczeblu wspólnotowym
produktów wykonanych przy pomocy 
nanotechnologii lub zawierających 
nanomateriały, przeznaczonych do użytku 
pośredniego lub końcowego, celem 
zagwarantowania pracownikom 
i konsumentom jasnych, wiarygodnych 
i przejrzystych danych; podkreśla potrzebę 
przyjęcia przepisów w zakresie ochrony 
pracowników pracujących przy 
nanotechnologiach lub nanomateriałach;

Or. fr

Poprawka 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponawia apel o znakowanie produktów 
konsumenckich zawierających 
nanomateriały;

8. ponawia apel o dostarczanie informacji 
konsumentom; wszystkie składniki 
występujące w postaci nanomateriałów 
należy podać w wykazie składników, 
poprzedzając nazwę składnika 
przedrostkiem „nano-”;

Or. en
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Poprawka 87
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

; 8a. zwraca się o pełne wdrożenie 
dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej dla zapewnienia, że 
nanomateriały nie są przedmiotem 
reklamy wprowadzającej w błąd;

Or. en

Poprawka 88
Kathy Sinnott

Projekt rezolucji
Ustęp 8b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zaleca ustanowienie portalu 
poświęconego informacjom zwrotnym, na 
którym badacze specjalizujący się 
w nanomateriałach, tak z sektora jak ze 
środowisk uniwersyteckich, oraz 
użytkownicy będą mogli wymieniać się 
doświadczeniami, zgłaszać i wymieniać 
ustalenia oraz znajdować najnowsze 
informacje, przy czym portal będzie 
dokonywał regularnego przeglądu tych 
treści; 

Or. en

Poprawka 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do pilnego opracowania 
odpowiednich protokołów badań celem 
oceny – przy wykorzystaniu 
wielodyscyplinarnego podejścia –
niebezpieczeństwa związanego 
z nanomateriałami i narażenia na nie przez 
cały ich cykl życia;

9. wzywa do pilnego opracowania 
odpowiednich protokołów badań i norm 
metrologicznych celem oceny – przy 
wykorzystaniu wielodyscyplinarnego 
podejścia – niebezpieczeństwa związanego 
z nanomateriałami i narażenia na nie przez 
cały ich cykl życia; wzywa też do 
ustanowienia w ramach 7. programu 
ramowego specjalnego funduszu 
europejskiego na rzecz finansowania 
badań w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 90
Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa, w przypadku substancji już 
objętej prawodawstwem wspólnotowym –
gdyby za sprawą nanotechnologii 
nastąpiła znacząca zmiana metod 
produkcji, materiałów źródłowych lub 
wielkości cząstki – aby substancja 
wytworzona przy pomocy tych nowych 
metod lub materiałów była uznawana za 
inną substancję oraz aby przed jej 
wprowadzeniem do obrotu wymagany był 
nowy wpis w prawodawstwie 
wspólnotowym lub zmiana 
w specyfikacjach stosowania substancji;

Or. sv
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Poprawka 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji 
o ukierunkowanie priorytetów 
finansowania i badań na aspekty 
nanomateriałów dotyczące środowiska 
i zdrowia ludzi;

Or. en

Poprawka 92
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się o znaczne zwiększenie 
finansowania badań nad aspektami 
dotyczącymi środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa przez cały cykl życia 
nanomateriałów; konkretnie zwraca się 
do Komisji o przegląd kryteriów oceny 
7PR, tak aby przyciągał on i finansował 
znacznie większą liczbę badań na rzecz 
poprawy naukowej metodologii oceny 
nanomateriałów;

Or. en

Poprawka 93
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca się do Komisji o promowanie 
koordynacji i wymiany między państwami 
członkowskimi w dziedzinie badań 
i rozwoju, oceny ryzyka, opracowywania 
wytycznych i regulowania 
nanomateriałów poprzez wykorzystanie 
istniejących mechanizmów (np. podgrupa 
ds. nanomateriałów utworzona przez 
właściwe organy w ramach REACH) lub, 
w stosownych przypadkach, utworzenie 
dodatkowych; 

Or. en

Poprawka 94
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 9c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny wpływu dotyczącej kosztów 
i korzyści związanych z utworzeniem 
europejskiego instytutu nanomateriałów;

Or. en

Poprawka 95
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 9d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. zwraca się do Komisji o promowanie 
debaty publicznej na skalę UE 
w państwach członkowskich, poświęconej 
aspektom regulacyjnym nanomateriałów;
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Or. en

Poprawka 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o podjęcie debaty 
publicznej na skalę UE w sprawie 
nanotechnologii i nanomateriałów oraz 
o zasięgnięcie opinii publicznej co do 
przemian, które uważa się za 
akceptowalne lub konieczne oraz na 
jakich warunkach;

Or. en

Poprawka 97
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zainicjowanie 
europejskiej debaty obywatelskiej 
o nanotechnologiach i nanomateriałach 
celem ustalenia, które przemiany 
w zakresie nanomateriałów 
i nanotechnologii są pożądane lub 
konieczne i na jakich warunkach;

Or. fr
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Poprawka 98
Carl Schlyter

Projekt rezolucji
Ustęp 9e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9e. zwraca się do Komisji o zapewnienie 
pełnego udziału społeczeństwa we 
wszelkich procesach decyzyjnych 
związanych z nanomateriałami; 

Or. en

Poprawka 99
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa, aby potencjalne prawa 
patentowe ograniczały się do konkretnych 
zastosowań lub metod produkcji 
nanomateriałów, a nie były rozszerzane 
na same nanomateriały, tak aby uniknąć 
hamowania innowacji i tworzenia 
„nanopodziału” między Północą 
a Południem;

10. wzywa, aby potencjalne prawa 
patentowe były przyznawane zgodnie 
z obowiązującym prawem patentowym, tak 
aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony 
posiadaczom patentów i nie zniechęcać do 
innowacji poprzez ścisły nadzór nad 
kryteriami patentowymi;

Or. de

Poprawka 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa, aby potencjalne prawa 
patentowe ograniczały się do konkretnych 

10. wzywa, aby potencjalne prawa 
patentowe były przyznawane zgodnie 
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zastosowań lub metod produkcji 
nanomateriałów, a nie były rozszerzane 
na same nanomateriały, tak aby uniknąć 
hamowania innowacji i tworzenia 
„nanopodziału” między Północą 
a Południem;

z obowiązującym prawem patentowym, tak 
aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony 
posiadaczom patentów i nie zniechęcać do 
innowacji poprzez ścisły nadzór nad 
kryteriami patentowymi;

Or. de

Poprawka 101
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa, aby potencjalne prawa 
patentowe ograniczały się do konkretnych 
zastosowań lub metod produkcji 
nanomateriałów, a nie były rozszerzane na 
same nanomateriały, tak aby uniknąć 
hamowania innowacji i tworzenia 
„nanopodziału” między Północą 
a Południem;

10. uznaje, że istotne jest usunięcie
przeszkód w dostępie do patentów, 
w szczególności dla bardzo małych 
przedsiębiorstw oraz MŚP, a jednocześnie
wzywa, aby potencjalne prawa patentowe 
ograniczały się do konkretnych zastosowań 
lub metod produkcji nanomateriałów,
a tylko wyjątkowo były rozszerzane na 
same nanomateriały, tak aby uniknąć 
hamowania innowacji i tworzenia 
„nanopodziału” między Północą 
a Południem;

Or. fr

Poprawka 102
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że w stosownym czasie należy 
opracować wskazówki etyczne dla 
zapewnienia pełnego poszanowania 
wartości etycznych w ewentualnym 
przyszłym zastosowaniu nanotechnologii 

11. uważa, że w stosownym czasie należy 
opracować – zwłaszcza z myślą 
o nanomedycynie – restrykcyjne
wskazówki etyczne, jak poszanowanie 
życia prywatnego, swobodna i świadoma 
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zbiegającym się z zastosowaniami 
biomedycznymi;

zgoda i ustalone granice doskonalenia 
organizmu ludzkiego do celów 
nieterapeutycznych, jednocześnie 
dostarczając zachęty tej obiecującej 
dziedzinie interdyscyplinarnej, w obrębie 
której powstają przełomowe technologie, 
jak obrazowanie i diagnostyka 
molekularna, mogące przynosić 
imponujące korzyści w zakresie 
wczesnego diagnozowania oraz 
skutecznego i niedrogiego leczenia wielu 
chorób;

Or. fr

Poprawka 103
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że w stosownym czasie należy 
opracować wskazówki etyczne dla 
zapewnienia pełnego poszanowania 
wartości etycznych w ewentualnym 
przyszłym zastosowaniu nanotechnologii 
zbiegającym się z zastosowaniami
biomedycznymi;

11. uważa, że w stosownym czasie należy 
opracować wskazówki etyczne dla 
zapewnienia pełnego poszanowania 
wartości etycznych w ewentualnym 
przyszłym zastosowaniu nanotechnologii 
zbiegającym się z zastosowaniami 
biomedycznymi, i zwraca się do
Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce 
i Nowych Technologiach o sporządzenie 
opinii w tej sprawie na podstawie opinii nr 
21 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie 
etycznych aspektów nanomedycyny oraz 
przy wykorzystaniu opinii etycznej 
wydanej przez krajowe instytucje ds. etyki 
w UE oraz prac organizacji 
międzynarodowych takich jak UNESCO;

Or. en
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Poprawka 104
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla potrzebę szybkiego postępu 
wiedzy naukowej i wzywa w związku z tym 
do opracowania wspólnotowej polityki na 
rzecz badań w dziedzinie nanotechnologii 
i nanomateriałów;

Or. fr

Poprawka 105
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa zatem, aby znaczna część 
finansowania przeznaczonego na 
nanotechnologie i nanomateriały 
w ramach 7. programu ramowego 
w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego została alokowana na 
rzecz projektów rozwoju szczególnych 
metod oceny nanotechnologii 
i nanomateriałów w celu usunięcia luk 
w wiedzy o nanotechnologiach 
i nanomateriałach, ich bezpieczeństwie 
i skutkach dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego, w tym w miejscu pracy;

Or. fr
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Poprawka 106
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 11c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o jak najszybsze 
zaproponowanie ustanowienia stałej 
i niezależnej europejskiej platformy 
decyzyjnej, której zadaniem będzie 
monitorowanie nanotechnologii 
i nanomateriałów, oraz programu badań 
podstawowych i stosowanych nad 
metodami tego monitoringu (zwłaszcza 
metrologii, wykrywania, toksyczności 
i epidemiologii);

Or. fr

Poprawka 107
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że działania regulacyjne 
w dziedzinie nanomateriałów powinny 
również odnosić się do nanomateriałów 
wytwarzanych jako niezamierzone 
produkty uboczne procesów spalania, 
mając na względzie coroczną bardzo 
wysoką liczbę zgonów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza;

skreślony

Or. de
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Poprawka 108
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że działania regulacyjne 
w dziedzinie nanomateriałów powinny 
również odnosić się do nanomateriałów 
wytwarzanych jako niezamierzone 
produkty uboczne procesów spalania, 
mając na względzie coroczną bardzo 
wysoką liczbę zgonów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza;

skreślony

Or. en

Poprawka 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że działania regulacyjne 
w dziedzinie nanomateriałów powinny 
również odnosić się do nanomateriałów 
wytwarzanych jako niezamierzone
produkty uboczne procesów spalania, 
mając na względzie coroczną bardzo 
wysoką liczbę zgonów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza;

skreślony

Or. de

Poprawka 110
Anne Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 12



AM\771661PL.doc 61/61 PE421.227v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że działania regulacyjne 
w dziedzinie nanomateriałów powinny 
również odnosić się do nanomateriałów 
wytwarzanych jako niezamierzone 
produkty uboczne procesów spalania, 
mając na względzie coroczną bardzo 
wysoką liczbę zgonów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza;

12. uważa, że działania regulacyjne 
w dziedzinie nanomateriałów powinny 
również odnosić się do nanomateriałów 
wytwarzanych jako niezamierzone 
produkty uboczne procesów spalania, 
mając na względzie fakt, że prawodawstwo 
dotyczące jakości powietrza nie 
uwzględnia emisji bardzo drobnych 
cząstek (poniżej 2,5µm) w otaczającym 
powietrzu, oraz coroczną bardzo wysoką 
liczbę zgonów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza;

Or. fr


