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LIITE I

Vaikutusten arviointi REACH-asetuksen liitteisiin tehtävistä mahdollisista muutoksista, jotka liittyvät
nanomateriaalien rekisteröintiin
A. Toimenpiteen tarve
Miksi? Mihin ongelmaan puututaan? Enintään 11 riviä
Nanomateriaaleja käytetään kaikkien muiden kemikaalien tavoin erilaisissa tuotteissa, ja niihin sovelletaan eri
säädöksiä. Niistä tärkein on REACH-asetus. Säädösten avulla olisi saatava riittävästi tietoa kemikaalien
turvallisesta käytöstä. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, miten nanomateriaaleja olisi käsiteltävä ja miten niiden
turvallisuus olisi osoitettava REACH-rekisteröintiasiakirjoissa. Tietovaatimukset riippuvat markkinoille
saatettavan aineen (sen kaikissa muodoissa) kokonaistonnimäärästä. Tiedot, joilla turvallisuus osoitetaan, voivat
riippua aineen muodosta. Vaikka asiakirja-aineiston rakenne sen mahdollistaa ja kemikaalivirasto sitä rohkaisee,
REACH-asetuksessa ei ole nimenomaisia vaatimuksia, joiden mukaan olisi tunnistettava eri muodot, suoritettava
erityisiä testejä eri muodoista tai perusteltava, miksi toimitettavat tiedot ovat päteviä kaikkien muotojen osalta.
Vuoteen 2010 saakka toimitetuista rekisteröintiasiakirja-aineistoista, jotka koskevat myös nanomuodoissa
esiintyviä aineita, on suoritettu arviointi. Sen perusteella komissio totesi, että tarvitaan erityisiä vaatimuksia siitä,
miten nanomuotoja olisi käsiteltävä rekisteröintiasiakirja-aineistoissa. Mikäli tähän ei puututa, riittämätön osoitus
nanomuotojen turvallisesta käytöstä voisi jatkua. Tämä johtaisi siihen, että terveydelle ja ympäristölle aiheutuu
lisäriskejä mahdollisesti huonoista riskinhallinta- ja turvallisuustoimenpiteistä. Yritykset, jotka haluavat
rekisteröidä nanomuotoja, kohtaavat epävarmuutta, ja se johtaa tehottomaan täytäntöönpanoon ja kustannusten
kohoamiseen sekä vaikuttaa innovaatioon, investointipäätöksiin ja kilpailukykyyn.
Mitä toimenpiteellä on tarkoitus saada aikaan? Enintään 8 riviä
REACH-asetuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön korkean tason suojelu, johon
kuuluvat myös vaihtoehtoiset menetelmät aineiden vaarojen arvioimiseksi (pääasiassa eläinkokeiden
vähentämiseksi) sekä aineiden vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla, mikä edistää kilpailukykyä ja innovointia.
Lainsäädännön tarkoituksen mukaisesti tämän aloitteen tavoitteena on varmistaa selvyys siitä, miten tietyn
aineen nanomuotoja käsitellään ja miten niiden turvallisuus osoitetaan rekisteröintiasiakirja-aineistoissa. Näin
mahdollistetaan se, että REACH-asetus täyttää tarkoituksensa nanomateriaalien osalta. Näin REACHjärjestelmä täyttää tehtävänsä (kuten myös muiden kemikaalien osalta) siinä, että se tukee riittävien tietojen
saantia nanomateriaalien turvallisesta käytöstä.
Mitä lisäarvoa saadaan toimenpiteen toteuttamisesta EU:n tasolla? Enintään 7 riviä
Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) perustuu SEUT-sopimuksen 114 artiklaan. REACH-asetuksessa
asetetaan rekisteröintivelvoitteet EU:n markkinoille saatettaville kemikaaleille ja asetetaan säännöt niiden
vapaasta liikkuvuudesta, mukaan lukien aineen nanomuotojen valmistaminen tai käyttö. Jäsenvaltioiden
lainsäädäntöaloitteet, jotka koskevat aineiden (myös niiden nanomuotojen) saattamista markkinoille, rikkoisivat
REACH-asetusta. REACH-asetuksen säännösten muutokset voidaan hyväksyä ainoastaan EU:n tasolla.

B. Ratkaisut
Mitä lainsäädännöllisiä ja muita toimenpidevaihtoehtoja on harkittu? Onko jokin vaihtoehto
arvioitu parhaaksi? Miksi? Enintään 14 riviä
Sen skenaarion (vaihtoehto 1) lisäksi, ettei muutoksia tehdä, on harkittu useita muita vaihtoehtoja, joista kukin
koostuu useista erityisistä toimenpiteistä, joista jokainen voitaisiin arvioida erikseen. Vaihtoehdossa 2
muutettaisiin REACH-asetuksen liitteissä esitettyjä tietovaatimuksia ja selvennettäisiin, mitä kemikaalivirasto
katsoo REACH-asetuksen vaatimusten olevan 2. maaliskuuta 2017 tehdyn valituslautakunnan titaanidioksidia
koskevan päätöksen perusteella. Vaihtoehdossa 3 otettaisiin käyttöön ei-sitovia toimenpiteitä, jotta
rekisteröintivelvoitteisiin saataisiin selkeyttä ohjeilla, jolloin REACH-liitteitä ei tarvitsisi muuttaa. Vaihtoehdossa 4
oletetaan, että vaihtoehto 2 pannaan täytäntöön kokonaan, ja siinä otettaisiin käyttöön lisätoimenpiteitä
turvallisen käytön osoittamiseksi tapauksissa, joissa REACH-asetuksen olemassa olevia tietovaatimuksia ei ole
räätälöity aineen nanomuotoja varten tai kun ne edellyttävät erityistä harkintaa. Vaihtoehdossa 5 selvennettäisiin
rekisteröintivelvoitteita ja vähennettäisiin tiettyjä tietovaatimuksia. Tämä perustuisi siihen nimenomaiseen
oletukseen, että aineen rekisteröintiasiakirja-aineistossa olevat tiedot eivät riipu sen muodosta. Vaihtoehdossa 6
oletetaan, että vaihtoehdot 2 ja 4 pannaan täytäntöön kokonaan, ja siinä edellytettäisiin kattavien tietojen
hankkimista mahdollisista erityisistä vaikutuksista sekä aineen nanomuotojen laajaa lisätestausta mahdollisen
epävarmuuden vähentämiseksi. Parhaaksi katsottu vaihtoehto on toimenpiteiden yhdistelmä, ja se perustuu
hieman muutettuun vaihtoehtoon 2 ja sisältää erityisiä toimenpiteitä vaihtoehdoista 4 ja 6. Ne on valittu
maksimoimaan toimien tuloksellisuus, tehokkuus ja johdonmukaisuus. Jäsenvaltioiden kanssa REACH-
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komiteassa käytyjen keskustelujen aikana joitakin tämän vaihtoehdon toimenpiteitä muutettiin tai laajennettiin.
Mitkä toimijat kannattavat mitäkin vaihtoehtoa? Enintään 7 riviä
Julkiseen kuulemiseen vastanneet voidaan jakaa kolmeen pääasialliseen ryhmään:
1. Toimialan edustajat, toimialajärjestöt ja yksityiset yritykset kannattivat vaihtoehtoa 5.
2. Viranomaiset, tutkimus- ja koulutuslaitokset, kansalaisjärjestöt, kuluttajajärjestöt ja yksittäiset kansalaiset
kannattavat vaihtoehtoa 6 sekä seuraavaksi vaihtoehtoa 4.
3. ”Muut” (jotka eivät ole ilmoittaneet, ketä he edustavat), kannattivat tasaisesti vaihtoehtoja 6, 4 ja 2.
Kuitenkin kun tarkastellaan eri vaihtoehtoihin sisältyvien erityisten toimenpiteiden tehokkuutta (eli turvallisen
käytön asianmukaista osoittamista verrattuna siihen liittyviin kustannuksiin), eniten kannatusta sai vaihtoehto 2
ja toiseksi eniten vaihtoehto 4.

C. Parhaaksi arvioidun vaihtoehdon vaikutukset
Mitkä ovat parhaaksi arvioidun vaihtoehdon hyödyt (jos parhaaksi arvioitua vaihtoehtoa ei ole,
päävaihtoehtojen hyödyt)? Enintään 12 riviä
REACH-asetuksen ehdotetut muutokset, jotka koskevat nanomuotoja omaavien aineiden rekisteröintiä ja jotka
sisältyvät parhaimpana pidettyyn vaihtoehtoon, johtavat parempaan tietämykseen nanomuotojen mahdollisista
vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön ja sen vuoksi asianmukaisempiin toimenpiteisiin riskien ehkäisemiseksi.
Tämä on REACH-asetuksen perusperiaate kaikkia kemikaaleja varten. Kuitenkin useimpien terveys- ja
ympäristöhyötyjen odotetaan toteutuvan vasta jonkin ajan kuluttua parhaaksi katsottuun vaihtoehtoon sisältyvien
toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen, ja ne on vaikea määrittää määrällisesti. Taloudellisten ja sosiaalisten
hyötyjen osalta odotetaan, että oikeudellinen selkeys ja varmuus voivat vaikuttaa positiivisesti yritysten
investointipäätöksiin ja parantaa kuluttajien luottamusta nanomuotoja omaavien aineiden turvalliseen käyttöön.
Mitkä ovat parhaaksi arvioidun vaihtoehdon kustannukset (jos parhaaksi arvioitua vaihtoehtoa ei
ole, päävaihtoehtojen kustannukset)? Enintään 12 riviä
Parhaaksi katsotun vaihtoehdon pääasiallisia kustannuksia ovat täytäntöönpanosta aiheutuvat lisäkustannukset
yrityksille, jotka rekisteröivät nanomuotoja omaavia aineita. Tämänhetkisten nanomateriaaleja koskevien
REACH-vaatimusten selkeyden puute on johtanut siihen, että toimiala ja kemikaalivirasto tulkitsevat niitä eri
lailla. Sekä vaihtoehtoa 1 että 2 voidaan mahdollisesti käyttää perustilanteena ja parhaaksi katsotun vaihtoehdon
kustannuksia voidaan verrata niistä kumpaan tahansa. Valituslautakunnan titaanidioksidia koskevassa 2.
maaliskuuta 2017 tehdyssä päätöksessä selvennettiin, että perustilanteen tulisi olla lähempänä vaihtoehtoa 2
mutta sitä ei voida käyttää perustilanteena sinänsä, koska nanomuotojen luonnehdintaa ei tällä hetkellä voida
vaatia osana aineen tunnistustietoja. Jäsenvaltioiden kanssa REACH-komiteassa käytyjen keskustelujen aikana
komissio muutti joitakin alkuperäisen ehdotuksen säännöksiä ja lisäsi nimenomaiset vaatimukset kahdesta
fysikaalis-kemiallisesta parametrista ja pakollisesta testauksesta, joka koskee altistumista hengitysteiden kautta
pikemmin kuin suun kautta tapahtuvaan altistumiseen liittyvää välitöntä myrkyllisyyttä. Yleisiä tietoja
kustannuksista ja eläinten käytöstä täydennetään kertomuksessa: Yhden nanomuodon rekisteröintikustannukset
nousisivat 32 prosentilla verrattuna tähän arvioituun perustilanteeseen. Rekisteröintiasiakirjan kustannukset (kun
kyseessä on aine, jota on sekä suuremmassa muodossa että neljässä nanomuodossa) nousisivat 27 prosentilla.
Kaikkien niiden nanomuotojen, joiden odotetaan olevan markkinoilla, osalta parhaana pidetyssä vaihtoehdossa,
sellaisena kuin se on muutettuna, rekisteröinnistä aiheutuvien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 1,4
miljardia euroa eli 337 miljoonaa euroa enemmän kuin arvioidussa perustilanteessa. Nämä tulokset ovat erittäin
herkkiä useille perustana olevien laskelmien keskeisille oletuksille, mikä johtaa siihen, että laskelmissa on
ainakin 50 prosentin epävarmuus. Parhaimpana pidetty vaihtoehto lisäisi joitakin vaatimuksia eläinten käytöstä
teksteissä verrattuna perustilanteeseen. Työllisyyteen ei odoteta aiheutuvan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.
Mitkä ovat vaikutukset yrityksiin, mukaan lukien pk- ja mikroyritykset? Enintään 8 riviä
Vaikutukset kohdistuvat suoraan yrityksiin (valmistajat ja maahantuojat EU:ssa), jotka saattavat markkinoille
nanomateriaaleja. Tämä johtuu niiden velvollisuudesta rekisteröidä nanomuotoja omaavat aineet. Näille
yrityksille aiheutuu täytäntöönpanoon liittyviä lisäkustannuksia ja hallinnollisia rasitteita, mitä osittain kompensoi
selkeämpi oikeudellinen ympäristö velvoitteiden toteuttamiselle. Ulkopuolisissa tutkimuksissa, joita tehtiin
Euroopan komissiota varten vuonna 2013 tehdyn REACH-asetuksen tarkastelun yhteydessä, arvioitiin, että
nanomateriaalien valmistajien määrä EU:ssa oli 200–400. Vaikutukset saattavat ulottua nanomateriaalien
jatkokäyttäjäaloihin. Kuten yleensäkin REACH-asetuksen yhteydessä, vaikutukset kohdistuisivat parhaaksi
katsotussa vaihtoehdossa enemmän pk-yrityksiin kuin muihin yrityksiin, koska kustannukset lisääntyvät
suhteessa enemmän pienempien tonnimäärien osalta, mikä yleensä vastaa pk-yrityksen toimintaa.
Kohdistuuko jäsenvaltioiden budjettiin ja julkishallintoon merkittäviä vaikutuksia? Enintään 4 riviä
Aloitteella ei ole merkittäviä vaikutuksia jäsenvaltioiden budjettiin tai julkishallintoon. Koska kaikilla toimilla
pyritään saamaan aikaan enemmän selkeyttä aineiden nanomuotojen rekisteröijille, odotuksena on, että
viranomaisten yleiset täytäntöönpano- ja valvontakustannukset laskevat.
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Onko toimenpiteellä muita merkittäviä vaikutuksia? Enintään 6 riviä
Parhaaksi katsotusta vaihtoehdosta ei aiheutuisi muita merkittäviä vaikutuksia. Parhaaksi katsottuun
vaihtoehtoon sisältyvillä muutoksilla olisi CLP-asetukseen ja REACH-asetuksen liitteeseen perustuviin
vaatimuksiin vaikutuksia, jotka eivät ole merkittäviä, mitä tulee turvallisuustietojen ilmoittamiseen
toimitusketjussa käyttöturvallisuustiedotteiden kautta aineiden rekisteröityjen nanomuotojen osalta. Muita eimerkittäviä vaikutuksia, kuten vaikutukset jatkokäyttäjiin, kustannusten ja hintojen kilpailukykyyn,
kansainväliseen kilpailukykyyn tai innovaatiokapasiteettiin, arvioidaan yhdessä vaikutustenarvioinnin liitteessä.

D. Seuranta
Milloin asiaa tarkastellaan uudelleen? Enintään 4 riviä
Komissio julkaisee REACH-asetuksen 117 artiklan 4 kohdan mukaan joka viides vuosi yleiskertomuksen, joka
koskee kyseisen asetuksen toimivuutta. Ensimmäinen kertomus REACH-asetuksen arvioinnista julkaistiin
helmikuussa 2013. Toinen kertomus julkaistiin vuonna 2018 ja sitä seuraava on määrä julkaista vuonna 2022.
Parhaaksi katsottuun vaihtoehtoon sisältyvistä toimenpiteistä odotetaan saatavan joitakin tuloksia vuodesta
2018 alkaen, ja täysimääräisesti toimenpiteet vaikuttavat jonkin aikaa vuoden 2018 jälkeen, joten vuoden 2022
on ensimmäinen tilaisuus niiden arvioimiseksi.
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