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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Оценка на въздействието на евентуални изменения на приложенията към Регламента REACH за
регистрация на наноматериали
A. Необходимост от действия
Защо? Какъв е разглежданият проблем? Максимум 11 реда
Както и всички други химични вещества и смеси, наноматериалите се използват в различни продукти,
които са предмет на различни законодателни актове, най-важният от които е Регламентът REACH.
Съвместно в тези актове следва да се предоставя адекватна информация за безопасната употреба на
тези вещества и смеси. Все пак липсва яснота относно това как наноматериалите следва да се
разглеждат и безопасността да бъде доказана в регистрационните досиета по REACH. Изискванията за
информация зависят от общото количество, в което дадено вещество (във всички форми) се пуска на
пазара. Информацията за доказване на безопасността може да зависи от формата на дадено вещество и
макар структурата на досието да позволява това и ECHA да го насърчава, в REACH не съществува
изрично изискване да се идентифицират такива различни форми, да се извършват конкретни изпитвания
за различни форми или да се обоснове защо предоставената информация е валидна за всички форми.
Въз основа на оценка на регистрационните досиета, подадени до 2010 г. за вещества, които съществуват
и в наноформи, Комисията установи необходимостта от по-специфични изисквания относно начина, по
който наноформите следва да се разглеждат в регистрационните досиета. В случай на бездействие е
възможно установената недостатъчна степен на доказване на безопасната употреба за наноформитеда
продължи, което води до повишен риск за здравето и околната среда поради потенциално лошо
управление на риска и некачествени мерки за безопасност, и дружествата, желаещи да регистрират
наноформа, ще бъдат изправени пред несигурност, водеща до неефективно изпълнение и увеличаване
на разходите, което засяга иновациите, инвестиционните решения и конкурентоспособността.
Какво се очаква да бъде постигнато с настоящата инициатива? Максимум 8 реда
Целта на REACH е гарантирането на високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда,
включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасности от вещества (основно с цел
намаляване на изпитванията върху животни), както и свободното движение на вещества на вътрешния
пазар и в същото време подобряване конкурентоспособността и иновациите. В съответствие с целта на
законодателството, целта на настоящата инициатива е да се осигури яснота относно начина, по който да
се разглеждат наноформите на дадено вещество и да се доказва безопасността в регистрационните
досиета, което позволява REACH да бъде пригоден за целите на боравенето с наноматериали. Това от
своя страна ще позволи на REACH да изпълни своето предназначение, както и при други химични
вещества и смеси, за подкрепа на наличието на адекватна информация за безопасното използване на
наноматериалите.
Каква е добавената стойност от действие на равнището на ЕС? Максимум 7 реда
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно REACH е регламент на ЕС, основаващ се на член 114 от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В REACH се определят задълженията за регистрация
на химичните вещества и смеси, които се пускат на пазара на ЕС, и се предвиждат правила за
свободното им обращение, включително производството или употребата на наноформите на дадено
вещество. Законодателните инициативи в държавите членки, свързани с пускането на пазара на
вещества, включително на техни наноформи, биха били в нарушение на REACH. Възможното изменение
на разпоредбите, установени в REACH, може да бъде прието единствено на равнище ЕС.

Б. Решения
Какви законодателни и незаконодателни варианти на политиката са разгледани? Има ли
предпочитан вариант? Защо? Максимум 14 реда
В допълнение към сценария без промяна (вариант 1) бяха разгледани няколко други варианта, всеки от
които включва набор от специфични мерки, повечето от които могат да бъдат оценени поотделно. С
вариант 2 биха били въведени промени в изискванията за информация в различните приложения на
REACH, като изрично се пояснява какво според Европейската агенция по химикали (ECHA)
представляваха имплицитните изисквания на REACH до решението на Апелативния съвет от 2 март
2017 г. относно титановия диоксид. С вариант 3 биха били въведени мерки без правнообвързващ
характер, за да се осигури по-голяма яснота относно задълженията за регистрация чрез насоки без
промени в приложенията на REACH. Вариант 4 предполага пълното прилагане на вариант 2 и с него биха
били въведени допълнителни мерки за доказване на безопасна употреба в случаите, когато

1

съществуващите изисквания за информация в REACH не са съобразени с наноформите на дадено
вещество, или когато за тях са необходими специални съображения. С Вариант 5 биха били изяснени
задълженията за регистрация и биха били намалени определени изисквания за информация въз основа
на изричното допускане, че информацията в регистрационно досие за дадено вещество не зависи от
неговата форма. Вариант 6 предполага пълното прилагане на варианти 2 и 4 и в него би се изисквало
предоставяне на изчерпателна информация за всякакви потенциални специфични въздействия, както и
по-обширно допълнително изпитване за наноформите на дадено вещество с цел намаляване на
всякаква несигурност. Предпочитаният вариант е комбинация от мерки, основаващи се на леко
адаптиран вариант 2, включваща и конкретни мерки от варианти 4 и 6, избрани допълнително, за да се
постигне максимална ефективност, ефикасност и съгласуваност на предприетите действия. По време на
обсъжданията с държавите членки в рамките на комитета REACH, някои от мерките по този вариант бяха
изменени или разширени.
Кой подкрепя отделните варианти? Максимум 7 реда
Респондентите в обществената консултация могат да бъдат групирани в три основни категории:
1. Представители на промишлеността, търговски асоциации и частни дружества подкрепиха вариант 5;
2. Правителствени органи, академични/изследователски институции, неправителствени организации
(НПО), асоциации на потребителите и отделни граждани подкрепят вариант 6, следван от вариант 4;
3. „Други“ (т.е. без да е установена тяхната принадлежност) подкрепят варианти 6, 4 и 2 с равни
проценти.
Независимо от това, при разглеждането на ефикасността (т.е. доказване по подходящ начин на
безопасната употреба спрямо свързаните разходи) на конкретните мерки в рамките на вариантите,
респондентите класират на първо място вариант 2, следван от вариант 4.

В. Въздействие на предпочитания вариант
Какви са ползите от предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — от
основните варианти)? Максимум 12 реда
Предложените промени на приложенията на REACH за регистрация на вещества с наноформи, които се
съдържат в предпочитания вариант, ще доведат до по-добро познаване на потенциалните въздействия
на наноформите върху здравето и околната среда, а оттам и до по-подходящи мерки за предотвратяване
на рисковете, което е основната обосновка на Регламента REACH по отношение на всички химични
вещества и смеси. Повечето от ползите за здравето и околната среда обаче се очаква да се реализират
със значително забавяне след прилагането на мерките, предвидени в предпочитания вариант, и е трудно
да се измерят в количествено отношение. От гледна точка на икономическите и социалните ползи се
очаква, че правната яснота и сигурност могат да окажат положително въздействие върху
инвестиционните решения на дружествата и да подобрят доверието на потребителите в безопасното
използване на вещества с наноформи.
Какви са разходите за предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — за
основните варианти)? Максимум 12 реда
Основните разходи за предпочитания вариант са допълнителните разходи за постигане на съответствие
на дружествата, които регистрират вещества с наноформи. Липсата на яснота в настоящите изисквания
на REACH по отношение на наноматериалите доведе до различни тълкувания от страна на
промишлеността и ECHA, като двата варианта 1 и 2 потенциално се считат за базов сценарий, и
разходите за предпочитания вариант могат да бъдат сравнени с всеки от тях. В решението на
Апелативния съвет от 2 март 2017 г. относно титановия диоксид бе пояснено, че базовият сценарий
следва да бъде по-близък до вариант 2, но не и в неговата цялост, тъй като характеризирането на
наноформите не може да се изисква понастоящем като част от информацията за идентичност на
веществото. По време на обсъжданията с държавите членки в рамките на комитета REACH Комисията
измени някои разпоредби от първоначалното си предложение, като въведе изрични изисквания за два
относими физични и химични параметъра, и задължително изпитване за остра токсичност по
инхалаторен, вместо по орален път. Основна информация относно разходите и използването на животни
се допълва в доклада: разходите за регистрацията на една наноформа биха се увеличили с 32 % в
сравнение с прогнозния базов сценарий. Разходите за регистрационно досие (на вещество в насипна
форма и с 4 наноформи) биха се увеличили с 27 %. Изменените общи разходи за предпочитания вариант
за регистрация на всички наноформи, за които се допуска, че се намират на пазара, се оценяват на
1,4 милиарда евро, т.е. 337 милиона евро в допълнение към прогнозния базов сценарий. Тези резултати
са много чувствителни към няколко ключови допускания в основните изчисления, водещи до
неопределеност от поне 50 %. Предпочитаният вариант увеличава някои изисквания за изпитване на
животни в сравнение с базовия сценарий. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху
заетостта.
Какви ще са последиците за предприятията, МСП и микропредприятията? Максимум 8 реда
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Предприятията, които пускат на пазара наноматериали, ще бъдат пряко засегнати поради задължението
им да регистрират вещества с наноформи (както производители, така и вносители от ЕС). Въздействията
ще представляват допълнителни разходи за привеждане в съответствие и административна тежест за
такива предприятия, които ще бъдат отчасти компенсирани от по-ясна законодателна среда за
изпълнение на задълженията им. Общият брой на европейските производители на наноматериали беше
оценен между 200 и 400 по време на външните проучвания, извършени за Европейската комисия при
изготвянето на прегледа на REACH за 2013 г. Възможно е да бъдат засегнати други използващи
наноматериали дружества от различни сектори надолу по веригата. Както в случая с REACH като цяло,
малките и средните предприятия (МСП) биха били по-силно засегнати от предпочитания вариант
отколкото други дружества, тъй като увеличението на разходите е относително по-високо при
регистрациите на малки количества, с каквито обикновено боравят повечето МСП.
Ще има ли значително въздействие върху националните бюджети и администрации?
Максимум 4 реда
Инициативата няма да има значително въздействие върху националните бюджети и администрации. Тъй
като всички варианти имат за цел да осигурят по-голяма яснота за регистрантите на наноформите на
дадено вещество, се очаква общите разходи на публичните органи за привеждане в съответствие и
изпълнение на изискванията да намалеят.
Ще има ли друго значително въздействие? Максимум 6 реда
Предпочитаният вариант няма да предизвика друго значително въздействие. Промените, предвидени в
предпочитания вариант, биха имали незначително въздействие върху изискванията съгласно Регламент
CLP и приложение II към REACH по отношение на съобщаването на информация за безопасността във
веригата на доставки чрез информационните листове за безопасност за регистрираните наноформи на
вещества. Други незначителни въздействия, като въздействията върху потребителите надолу по
веригата, разходната и ценовата конкурентоспособност, международната конкурентоспособност или
способността за иновационна дейност, се оценяват в едно допълнение към оценката на въздействието.

Г. Последващи действия
Кога ще се извърши преглед на политиката? Максимум 4 реда
От Комисията се изисква да публикува на всеки пет години общ доклад за функционирането на REACH в
съответствие с член 117, параграф 4 от същия регламент. Първият доклад за преглед на REACH беше
публикуван през февруари 2013 г. Вторият преглед бе публикуван през 2018 г., а следващият следва да
се очаква през 2022 г. Тъй като резултати от мерките, предвидени в предпочитания вариант, се очаква да
започнат да се получават от 2018 г., а пълното им въздействие се очаква едва след 2018 г., докладът
през 2022 г. ще бъде първата възможност за тяхното преразглеждане.
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