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I. MELLÉKLET

A REACH-rendelet mellékleteinek lehetséges módosításaira vonatkozó hatásvizsgálat a nanoanyagok
regisztrálása érdekében
A. A fellépés szükségessége
Miért? Milyen problémát kell megoldani? Legfeljebb 11 sor
A nanoanyagokat, mint bármely más vegyi anyagot, különböző termékekben használják és számos jogszabály
vonatkozik rájuk, elsősorban a REACH-rendelet. A különböző jogszabályoknak együttesen megfelelő
tájékoztatást kell nyújtaniuk a vegyi anyagok biztonságos használatáról. Nem világos azonban, hogy a REACHrendelet szerinti regisztrálási dokumentációban hogyan kell kezelni a nanoanyagokat és hogyan kell bizonyítani,
hogy azok biztonságosak. A tájékoztatási követelmények azon teljes mennyiségtől függenek, amelyben az
anyagot (minden formában) forgalomba hozzák. A biztonságosság bizonyításához szükséges információk az
anyag formájától függhetnek; bár a dokumentáció szerkezete lehetővé teszi és az Európai Vegyianyagügynökség (ECHA) is támogatja a különböző formák azonosítását, a REACH-rendeletben nem szerepelnek
kifejezett követelmények az ilyen különböző formák azonosítására, a különböző formák esetében külön
vizsgálatok elvégzésére, vagy annak megindokolására, hogy a megadott információk miért érvényesek minden
formára. A 2010-ig benyújtott, a nanoformában is létező anyagokra vonatkozó regisztrálási dokumentációk
értékelése alapján a Bizottság megállapította, hogy konkrétabb követelményekre van szükség arra vonatkozóan,
hogy a regisztrációs dossziékban hogyan kell kezelni a nanoformákat. Ha nem kerül sor intézkedésre, tovább
folytatódhat a nanoformák biztonságos használatának nem megfelelő bizonyítása, és így a potenciálisan nem
megfelelő kockázatkezelés és biztonsági intézkedések fokozott kockázatot jelenthetnek az egészségre és a
környezetre. Ezenkívül azok a vállalatok, amelyek nanoformákat kívánnak regisztrálni, bizonytalanságokkal
fognak szembesülni, ezért csökken a végrehajtás hatékonysága és növekednek a költségek, ami hatással lesz
az innovációra, a befektetési döntésekre és a versenyképességre.
Mi a kezdeményezés várható eredménye? Legfeljebb 8 sor
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet egyfelől
magas szintű védelmet hivatott biztosítani az emberi egészség és a környezet számára, és ennek érdekében
ösztönzi a különböző anyagokhoz társuló kockázatok meghatározását szolgáló alternatív módszerek
alkalmazását (főként az állatkísérletek arányának csökkentése érdekében), másfelől pedig elő kívánja segíteni a
különböző anyagok szabad áramlását a belső piacon, miközben a versenyképesség és az innováció ügyét is
szolgálja. A jogszabály céljával összhangban e kezdeményezés egyértelművé kívánja tenni, hogy a regisztrálási
dokumentációban hogyan kell az anyagok nanoformáit kezelni és biztonságosságukat bizonyítani, ily módon
lehetővé téve, hogy a REACH-rendelet alkalmas legyen a nanoanyagok kezelésére. Ez – vagyis nanoanyagok
biztonságos felhasználására vonatkozó megfelelő információk rendelkezésre állásának a támogatása –
ugyanakkor azt is lehetővé teszi majd, hogy a REACH-rendelet más vegyi anyagokkal kapcsolatban is betöltse
szerepét.
Milyen többletértéket képvisel az uniós szintű fellépés? Legfeljebb 7 sor
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK rendelet az EUMSZ 114. cikkén alapuló rendelet. A REACH-rendelet meghatározza az uniós
piacon forgalomba hozott vegyi anyagokra vonatkozó regisztrációs kötelezettségeket, és szabályokat határoz
meg azok szabad forgalmára vonatkozóan, beleértve az anyagok nanoformáinak gyártását, illetve használatát
is. Az anyagok – beleértve azok nanoformáit is – forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogalkotási
kezdeményezések sértenék a REACH-rendeletet. A REACH-rendeletben megállapított rendelkezések
lehetséges módosítását csak uniós szinten lehet elfogadni.

B. Megoldások
Milyen jogalkotási és nem jogalkotási szakpolitikai alternatívák merültek fel? Van-e előnyben
részesített megoldás? Miért? Legfeljebb 14 sor
A változatlan helyzetet feltételező forgatókönyv (1. lehetőség) mellett számos egyéb lehetőséget is mérlegeltek.
Ezek mindegyike egy sor olyan konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek többségét egyenként lehetne értékelni. A
2. lehetőség a REACH-rendelet különböző mellékleteiben foglalt tájékoztatási követelmények tekintetében
változások bevezetése lenne, egyértelművé és világossá téve, hogy mi az, amit az Európai Vegyianyagügynökség (ECHA) a fellebbezési tanács titán-dioxidra vonatkozó 2017. március 2-i határozatáig a REACHrendelet implicit követelményeinek tekintett. A 3. lehetőség olyan puha jogi intézkedések bevezetése lenne,
amelyek iránymutatások révén, a REACH-rendelet mellékleteinek megváltoztatása nélkül tennék egyértelműbbé
a regisztrációs kötelezettségeket. A 4. lehetőség a 2. lehetőség teljes körű végrehajtását feltételezi, és további
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intézkedések bevezetését jelentené a biztonságos használat igazolására azokban az esetekben, amikor a
REACH-rendeletben foglalt meglévő tájékoztatási követelmények nem igazodnak az anyagok nanoformáihoz,
vagy amikor azok különleges megfontolást igényelnek. Az 5. lehetőség egyértelművé tenné a regisztrációs
kötelezettségeket és csökkentené az egyes tájékoztatási kötelezettségeket azon kifejezett feltételezés alapján,
hogy az anyagra vonatkozó regisztrációs dokumentációban szereplő információk függetlenek annak formájától.
A 6. lehetőség a 2. és 4. lehetőség teljes körű végrehajtását feltételezi, és a bizonytalanság csökkentése
céljából átfogó tájékoztatást igényelne az anyagok nanoformáinak bármely lehetséges konkrét hatásáról és
további kiterjedt vizsgálatáról. Az előnyben részesített lehetőség intézkedések kombinációja, amely a kis
mértékben kiigazított 2. lehetőségen alapuló, és tartalmazza a 4. és a 6. lehetőség specifikus, a hozott
intézkedések hatékonyságának, eredményességének és koherenciájának maximalizálása érdekében
kiválasztott további intézkedéseit. A REACH-bizottságban a tagállamokkal folytatott megbeszélések során e
lehetőség egyes intézkedéseit módosították vagy kiterjeszették.
Ki melyik lehetőséget támogatja? Legfeljebb 7 sor
A nyilvános konzultációban részt vevő válaszadók három fő kategóriába sorolhatók:
1. Az ágazati képviselők, a szakmai szövetségek és a magánvállalatok támogatták az 5. lehetőséget;
2. A kormányzati hatóságok, a tudományos/kutatási intézmények, a nem kormányzati szervezetek, a
fogyasztói szervezetek és az egyes magánszemélyek a 6. lehetőséget támogatják, ezt követi a 4 lehetőség;
3. Az „egyéb kategóriába tartozó válaszadók” (vagyis akik hovatartozásukat nem azonosították) egyenlő
arányban támogatták a 6., 4. és 2. lehetőséget.
Az egyes lehetőségeken belüli konkrét intézkedések hatékonyságának (azaz a biztonságos használat és a
kapcsolódó költségek megfelelő bemutatásának) mérlegelésekor a válaszadók a 2. lehetőséget jelölték meg
első helyen, és ezt követte a 4. lehetőség.

C. Az előnyben részesített lehetőség hatásai
Melyek az előnyben részesített alternatíva (ha nincs ilyen, akkor a főbb lehetőségek) előnyei?
Legfeljebb 12 sor
A REACH-rendelet mellékleteinek a nanoformákkal rendelkező anyagok regisztrálására vonatkozó, az előnyben
létesített lehetőség által tartalmazott javasolt módosításai jobb ismereteket – és ezáltal a kockázatok
megelőzésére irányuló megfelelőbb intézkedéseket – fognak eredményezni a nanoformáknak az egészségre és
a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, és ez a REACH-rendelet alapját képező megfontolások lényege
valamennyi vegyi anyagra vonatkozóan. Az egészségügyi és környezeti előnyök nagy része azonban várhatóan
csak jóval az előnyben részesített lehetőség intézkedéseinek végrehajtását követően jelentkezik majd, és
nehezen számszerűsíthető. A gazdasági és szociális előnyök tekintetében várható, hogy a jogi egyértelműség
és a jogbiztonság kedvezően befolyásolja a vállalkozások befektetési döntéseit, és javítja a fogyasztók bizalmát
a nanoformákkal rendelkező anyagok biztonságos felhasználásában.
Milyen költségekkel jár az előnyben részesített lehetőség (ha nincs ilyen, akkor milyen
költségekkel járnak a főbb lehetőségek)? Legfeljebb 12 sor
Az előnyben részesített lehetőség fő költségei a nanoformákkal rendelkező anyagokat regisztráló vállalatok
kiegészítő megfelelési költségei. A nanoanyagokra vonatkozó jelenlegi REACH-rendelet szerinti követelmények
egyértelműségének hiánya következtében az ágazat és az ECHA különböző módon értelmezte az 1. és a 2.
lehetőséget mint potenciális alapforgatókönyvet, és az előnyben részesített lehetőség költségei bármelyikkel
összevethetők. A fellebbezési tanács titán-dioxidról szóló 2017. március 2-i határozatában pontosította, hogy a
kiindulási pontot a 2. lehetőséghez kell közelebb állónak tekinteni, de nem felel meg a 2. lehetőség egészének,
mivel a nanoforma jellemzését jelenleg nem lehet megkövetelni az anyag azonosságára vonatkoztató információ
részeként. A Bizottság a REACH-bizottságban a tagállamokkal folytatott megbeszélések során módosította az
eredeti javaslatában foglalt egyes rendelkezéseket, és kifejezett követelményeket vezetett be két releváns
fizikai-kémiai paraméterre vonatkozóan, az orális akut toxicitásvizsgálat helyett pedig inkább az inhaláció
vizsgálatát tette kötelezővé. A költségekre és az állati felhasználásra vonatkozó kiemelt információk a
jelentésben kiegészítésre kerülnek: egy nanoforma nyilvántartásba vételének költsége a becsült
referenciaértékhez képest 32°%-kal növekedne. A regisztrálási dokumentáció („ömlesztett” formájú anyag és 4
nanoforma) költsége 27 %-kal növekedne. A piacon a feltételezések szerint forgalomba hozott összes
nanoforma nyilvántartásba vételének az előnyben részesített lehetőség szerinti módosított összköltsége
1,4 milliárd EUR, vagyis a becsült referenciaértéken felül 337 millió EUR. Ezek az eredmények rendkívül
érzékenyek az alapul szolgáló számítások több alapvető feltételezésére, ami legalább 50 % bizonytalanságot
eredményez. Az előnyben részesített lehetőség szigorítja az állatokon végzett vizsgálatokra vonatkozó egyes
követelményeket az alapforgatókönyvhöz képest. Nem várható a foglalkoztatásra gyakorolt jelentős negatív
hatás.
Hogyan érinti a fellépés a vállalkozásokat, köztük a kis- és középvállalkozásokat és a
mikrovállalkozásokat? Legfeljebb 8 sor
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A nanoanyagokat forgalomba hozó vállalatokat (az uniós gyártókat és importőröket egyaránt) közvetlenül érinti a
változás a nanoformákkal rendelkező anyagok nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettségeik miatt. Az
ilyen vállalkozások számára a változások további megfelelési költségeket és adminisztratív terhet jelentenek,
amelyet részben ellensúlyoz a kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges egyértelműbb jogszabályi környezet. A
REACH-rendelet felülvizsgálatának előkészítése során az Európai Bizottság számára 2013-ban készített külső
tanulmányok becslése szerint az európai nanoanyaggyártók száma 200 és 400 között mozog. A nanoanyagokat
felhasználó különböző továbbfelhasználói ágazatok más vállalatai is érintettek lehetnek. A REACH-rendelet
tekintetében általában véve a kkv-kat a többi vállalatnál jobban érintené az előnyben részesített lehetőség, mivel
a költségek növekedése viszonylag magasabb a kis mennyiségű nyilvántartásba vételek esetében, amelyek
területén általában több kkv aktív.
Jelentős lesz-e a tagállamok költségvetésére és közigazgatására gyakorolt hatás? Legfeljebb 4 sor
A kezdeményezésnek nincs jelentős hatása a nemzeti költségvetésekre és közigazgatásra. Mivel a lehetőségek
összessége arra irányul, hogy egyértelműbb legyen a helyzet az anyagok nanoformáit regisztrálók számára,
várható, hogy a közigazgatási szervek általános megfelelési és végrehajtási költségei csökkenni fognak.
Lesznek-e egyéb jelentős hatások? Legfeljebb 6 sor
Az előnyben részesített lehetőség nem okozna más jelentős hatást. Az előnyben részesített lehetőségben
tervezett változtatások nem lennének jelentős hatással a CLP-rendeletben és a REACH-rendelet II.
mellékletében az anyagok bejegyzett nanoformáira vonatkozó biztonsági információknak a szállítói lánc
keretében biztonsági adatlapokon keresztül történő továbbításával kapcsolatban foglalt követelményekre. A
hatásvizsgálat egyik függeléke tartalmazza más nem jelentős hatások értékelését, mint például a
továbbfelhasználókra gyakorolt hatásokat, a költségek és az árak versenyképességét, a nemzetközi
versenyképességet, illetve az innovációs képességet.

D. További lépések
Mikor kerül sor a szakpolitikai fellépés felülvizsgálatára? Legfeljebb 4 sor
A Bizottság a 117. cikk (4) bekezdésével összhangban ötévenként általános jelentést tesz közzé az REACHrendelet működéséről. A REACH-rendelet első felülvizsgálati jelentését 2013 februárjában tették közzé. A
második felülvizsgálatot 2018-ban tették közzé, a következő pedig 2022-ben esedékes. Tekintettel arra, hogy az
előnyben részesített lehetőségben előirányzott intézkedések foganatosítása várhatóan 2018-ban kezdődik, és
hatásuk teljes mértékben csak valamikor 2018 után fog érvényesülni, a 2022. évi jelentés lesz az első alkalom
felülvizsgálatukra.
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