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PRILOGA I

Ocena učinka o morebitnih spremembah prilog k uredbi REACH za registracijo nanomaterialov
A. Nujnost ukrepanja
Zakaj? V čem je težava? Največ 11 vrstic
Nanomateriali se tako kot katere koli druge kemikalije uporabljajo v različnih proizvodih, zajetih z različnimi
zakonodajnimi akti, predvsem z uredbo REACH. Ti bi morali skupaj zagotavljati ustrezne informacije o njihovi
varni uporabi. Vendar ni dovolj jasno, kako bi bilo treba nanomateriale obravnavati v registracijski dokumentaciji
na podlagi uredbe REACH in kako bi morala biti v njej dokazana njihova varnost. Zahteve po informacijah so
odvisne od skupne količine, v kateri je snov (v vseh oblikah) dana v promet. Informacije, s katerimi se dokazuje
varnost, so lahko odvisne od oblike snovi, a čeprav struktura dokumentacije to omogoča in agencija ECHA to
spodbuja, uredba REACH ne vsebuje izrecne zahteve za identifikacijo takih različnih oblik, izvedbo posebnih
testov za različne oblike ali utemeljitev, zakaj predložene informacije veljajo za vse oblike. Komisija je na podlagi
ocene registracijskih dokumentacij, ki so bile do leta 2010 predložene za snovi, ki obstajajo tudi v nanooblikah,
opredelila potrebo po bolj specifičnih zahtevah glede tega, kako bi bilo treba nanooblike obravnavati v
registracijski dokumentaciji. V primeru neukrepanja bi se lahko ugotovljeno nezadostno dokazovanje varne
uporabe za nanooblike nadaljevalo ter zaradi morebiti slabih ukrepov za obvladovanje tveganja in varnost
privedlo do povečanega tveganja za zdravje in okolje, družbe, ki bodo želele registrirati nanooblike, pa se bodo
soočale z negotovostmi, posledice katerih bodo neučinkovito izvajanje in povišani stroški, kar bo vplivalo na
inovacije, naložbene odločitve in konkurenčnost.
Kaj naj bi prinesla ta pobuda? Največ 8 vrstic
Namen uredbe REACH je zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja, vključno s spodbujanjem
alternativnih metod za ocenjevanje nevarnosti snovi (predvsem za zmanjšanje testiranja na živalih), ter prost
pretok snovi na notranjem trgu ob pospeševanju konkurenčnosti in inovacij. V skladu z namenom zakonodaje je
cilj te pobude zagotoviti jasnost glede tega, kako je treba nanooblike snovi obravnavati v registracijski
dokumentaciji in kako je treba v tej dokumentaciji dokazati njihovo varnost, ter tako zagotoviti primernost uredbe
REACH za obravnavanje nanomaterialov. To bo omogočilo, da bo uredba REACH tako kot pri drugih kemikalijah
imela svojo vlogo pri podpiranju razpoložljivosti ustreznih informacij o varni uporabi nanomaterialov.
Kakšna je dodana vrednost ukrepanja na ravni EU? Največ 7 vrstic
Uredba (ES) št. 1907/2006 o REACH je uredba EU, ki temelji na členu 114 PDEU. V njej so določene
obveznosti glede registracije kemikalij, ki so dane v promet v EU, in določena pravila za njihov prost pretok,
vključno s proizvodnjo ali uporabo nanooblik snovi. Zakonodajne pobude v državah članicah v zvezi z dajanjem
snovi v promet, vključno z njihovimi nanooblikami, bi bile v nasprotju z uredbo REACH. Morebitna sprememba
določb v uredbi REACH se lahko sprejme le na ravni EU.

B. Rešitve
Katere zakonodajne in nezakonodajne možnosti politike so se upoštevale? Ali ima katera od njih
prednost? Zakaj? Največ 14 vrstic
Poleg scenarija brez sprememb (možnost 1) je bilo preučenih več drugih možnosti, od katerih je vsaka
vključevala sklop posebnih ukrepov, večino katerih je bilo mogoče oceniti posamično. Z možnostjo 2 bi bile
uvedene spremembe zahtev po informacijah iz različnih prilog k uredbi REACH, z njimi pa bi bilo izrecno
pojasnjeno to, za kar je Evropska agencija za kemikalije (ECHA) do sklepa komisije za pritožbe z dne 2. marca
2017 o titanovem dioksidu menila, da so implicitne zahteve uredbe REACH. Z možnostjo 3 bi bili uvedeni
nezavezujoči ukrepi za zagotovitev večje jasnosti glede obveznosti za registracijo, in sicer s smernicami brez
sprememb prilog k uredbi REACH. Z možnostjo 4 se predpostavlja polno izvajanje možnosti 2, poleg tega pa bi
bili uvedeni še dodatni ukrepi za dokazovanje varne uporabe v primerih, kjer obstoječe zahteve po informacijah
iz uredbe REACH niso prilagojene nanooblikam snovi ali kjer so zanje potrebni posebni razmisleki. Z
možnostjo 5 bi bile pojasnjene obveznosti registracije in zmanjšane nekatere zahteve po informacijah na podlagi
izrecne predpostavke, da so informacije v registracijski dokumentaciji za snov neodvisne od njene oblike. Z
možnostjo 6 se predpostavlja polno izvajanje možnosti 2 in 4, z njo pa bi se zahtevala pridobitev celovitih
informacij o vseh morebitnih posebnih učinkih in obsežno dodatno testiranje za nanooblike snovi s ciljem
zmanjšanja kakršne koli negotovosti. Prednostna možnost je kombinacija ukrepov, ki temelji na nekoliko
prilagojeni možnosti 2 ter vključuje posebne ukrepe iz možnosti 4 in 6, dodatno izbrane za povečanje
učinkovitosti, uspešnosti in skladnosti sprejetih ukrepov. Med razpravo z državami članicami v odboru REACH
so bili nekateri ukrepi iz te možnosti prilagojeni ali razširjeni.
Kdo podpira katero možnost? Največ 7 vrstic
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Anketirance v javnem posvetovanju je mogoče združiti v tri glavne kategorije:
1. predstavniki industrije, trgovinska združenja in zasebne družbe so podprli možnost 5;
2. državni organi, akademske/raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, združenja potrošnikov in
posamezni državljani podpirajo možnost 6, ki ji sledi možnost 4;
3. „drugi“ (tj. tisti, ki niso opredelili svoje pripadnosti) so v enakih deležih podprli možnosti 6, 4 in 2.
Vendar pa so anketiranci pri razmisleku o učinkovitosti (tj. ustreznem dokazovanju varne uporabe v primerjavi s
stroški) posebnih ukrepov znotraj možnosti na prvo mesto uvrstili možnost 2, ki ji je sledila možnost 4.

C. Učinki prednostne možnosti
Kakšne so koristi prednostne možnosti (če obstaja, sicer glavnih možnosti)? Največ 12 vrstic
Predlagane spremembe prilog k uredbi REACH za registracijo snovi z nanooblikami, ki jih vsebuje prednostna
možnost, bodo privedle do boljšega znanja o morebitnih učinkih nanooblik na zdravje in okolje, s tem pa do
ustreznejših ukrepov za preprečevanje tveganj, kar je temeljno načelo uredbe REACH za vse kemikalije. Vendar
se pričakuje, da se bo večina koristi za zdravje in okolje pokazala šele precej časa po izvajanju ukrepov
prednostne možnosti, poleg tega jih je težko kvantificirati. V smislu gospodarskih in družbenih koristi se
pričakuje, da bi lahko pravna jasnost in varnost pozitivno vplivali na naložbene odločitve družb ter izboljšali
zaupanje potrošnikov v varno uporabo snovi z nanooblikami.
Kakšni so stroški prednostne možnosti (če obstaja, sicer glavnih možnosti)? Največ 12 vrstic
Glavni stroški prednostne možnosti so dodatni stroški za zagotovitev skladnosti za družbe, ki registrirajo snovi z
nanooblikami. Nezadostna jasnost sedanjih zahtev uredbe REACH za nanomateriale je privedla do različnih
razlag s strani industrije in agencije ECHA z možnostma 1 in 2 kot morebitnim izhodiščnim scenarijem, stroške
prednostne možnosti pa je mogoče primerjati z obema tema možnostma. V sklepu komisije za pritožbe z dne
2. marca 2017 o titanovem dioksidu je bilo pojasnjeno, da bi bilo treba za izhodiščni scenarij šteti, da je bližje
možnosti 2, vendar ne možnosti 2 v celoti, saj trenutno opredelitve nanooblike ni mogoče zahtevati kot del
informacij o identiteti snovi. Med razpravo z državami članicami v odboru REACH je Komisija prilagodila
nekatere določbe iz svojega prvotnega predloga ter tako uvedla izrecne zahteve za dva pomembna fizikalnokemijska parametra in obvezno preizkušanje z vdihavanjem namesto preizkušanja akutne oralne strupenosti.
Splošne informacije o stroških in uporabi živali so v poročilu dopolnjene: stroški za registracijo ene nanooblike bi
se zvišali za 32 % v primerjavi z ocenjenim izhodiščnim scenarijem. Stroški registracijske dokumentacije (za
snov v razsutem stanju in s štirimi nanooblikami) bi se zvišali za 27 %. Skupni stroški prednostne možnosti za
registracijo vseh nanooblik, za katere se predpostavlja, da so na trgu, so po dopolnitvi ocenjeni na
1,4 milijarde EUR, tj. 337 milijonov EUR več kot pri ocenjenem izhodiščnem scenariju. Ti rezultati so zelo
občutljivi za več ključnih predpostavk v osnovnih izračunih, ki vodijo do najmanj 50-odstotne negotovosti. S
prednostno možnostjo bi se povečala potreba po uporabi preizkusov na živalih v primerjavi z izhodiščnim
scenarijem. Znatni negativni učinki na zaposlovanje se ne pričakujejo.
Kakšen bo vpliv na podjetja, MSP in mikropodjetja? Največ 8 vrstic
Vpliv na družbe (proizvajalce in uvoznike EU), ki dajejo v promet nanomateriale, bo neposreden zaradi njihove
obveznosti, da registrirajo snovi z nanooblikami. Učinki bodo obsegali dodatne stroške za zagotovitev skladnosti
in upravno breme za taka podjetja, ki bodo delno izravnani z jasnejšim zakonodajnim okoljem za izpolnjevanje
njihovih obveznosti. V zunanjih študijah, ki so bile opravljene za Evropsko komisijo v okviru priprave na pregled
uredbe REACH iz leta 2013, je bilo skupno število evropskih proizvajalcev nanomaterialov ocenjeno na od 200
do 400. To lahko vpliva tudi na druge družbe iz različnih sektorjev nižje v prodajni verigi, ki uporabljajo
nanomateriale. Tako kot velja za uredbo REACH na splošno, bi prednostna možnost bolj prizadela MSP kot
druge družbe, saj je zvišanje stroškov razmeroma večje za registracije snovi v majhnih količinah, pri katerih je
običajno dejavnih več MSP.
Ali bo prišlo do znatnih učinkov na nacionalne proračune in uprave? Največ 4 vrstice
Pobuda ne bo imela znatnih učinkov na nacionalne proračune in uprave. Ker so vse možnosti namenjene
zagotovitvi večje jasnosti za registracijske zavezance za nanooblike snovi, se predvideva, da se bodo skupni
stroški javnih organov za zagotovitev skladnosti in izvrševanje znižali.
Ali bo prišlo do drugih znatnih učinkov? Največ 6 vrstic
Prednostna možnost ne bi povzročila drugih znatnih učinkov. Spremembe, predvidene v prednostni možnosti, bi
imele neznatne učinke na zahteve iz uredbe CLP in Priloge II k uredbi REACH v zvezi s sporočanjem podatkov
o varnosti v dobavni verigi z varnostnimi listi za registrirane nanooblike snovi. Drugi neznatni učinki, kot so učinki
na nadaljnje uporabnike, stroškovno in cenovno konkurenčnost, mednarodno konkurenčnost ali zmogljivost za
inovacije, so ocenjeni v dodatku k oceni učinka.

D. Spremljanje
Kdaj bo politika pregledana? Največ 4 vrstice
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Komisija mora v skladu s členom 117(4) uredbe REACH vsakih pet let objaviti splošno poročilo o izvajanju
zadevne uredbe. Prvo poročilo o pregledu uredbe REACH je bilo objavljeno februarja 2013. Drugi pregled je bil
objavljen leta 2018, naslednji pa je napovedan v letu 2022. Ker je mogoče pričakovati, da se bodo prvi rezultati
ukrepov, predvidenih v prednostni možnosti, pokazali leta 2018, polni učinek pa bo dosežen šele po letu 2018,
bo poročilo v letu 2022 prva priložnost za njihov pregled.
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