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a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VI., VII.,
VIII., IX., X., XI. és XII. mellékletének az anyagok nanoformáinak figyelembevétele
érdekében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 131. cikkére,
mivel:
(1)

Az 1907/2006/EK rendelet különleges regisztrálási feladatokat és kötelezettségeket
állapít meg a gyártókra, az importőrökre és a továbbfelhasználókra vonatkozóan annak
érdekében, hogy adatokat gyűjtsenek az általuk gyártott, importált vagy felhasznált
anyagokról, értékeljék az ezekkel az anyagokkal összefüggő kockázatokat, valamint
alakítsanak ki és ajánljanak megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket.

(2)

A nanoanyagokra vonatkozó második szabályozásbeli áttekintésről szóló bizottsági
közlemény2 arra a következtetésre jutott, hogy az 1907/2006/EK rendelet a lehető
legjobb keretet határozza meg a nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok kezeléséhez,
ha azok anyagok vagy keverékek formájában fordulnak elő, de a kereten belül
konkrétabb követelményekre van szükség.

(3)

A Bizottság hatásvizsgálatot3 végzett, és arra a következtetésre jutott, hogy tisztázni
kell a nanoanyagokra vonatkozó regisztrálási feladatokat és kötelezettségeket. Az
1907/2006/EK rendelet alkalmazásában a „nanoforma” kifejezést a nanoanyag
fogalmának meghatározásáról szóló 2011. október 18-i bizottsági ajánlás alapján kell
meghatározni.

(4)

A nanoformák sajátos toxikológiai profilokkal és expozíciós mintákkal
rendelkezhetnek, és ezért egyedi kockázatértékelési intézkedéseket és megfelelő
kockázatkezelési intézkedéseket igényelhetnek.
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(5)

A műszaki dokumentációban és a kémiai biztonsági jelentésben szereplő, kifejezetten
a nanoformákra vonatkozó minimális standard információk nélkül nem lehetséges
annak megállapítása, hogy a lehetséges kockázatokat megfelelően értékelték-e. Az
1907/2006/EK rendelet I., III. és VI–XII. mellékletében fel kell tüntetni a
nanoformákkal rendelkező anyagok regisztrálására és a kapcsolódó továbbfelhasználói
kötelezettségekre vonatkozó követelményeket. Ez biztosítani hivatott az arányos
költségekkel történő, világos és hatékony végrehajtást az emberi egészség és a
környezet magas szintű védelmének garantálása mellett, anélkül, hogy kedvezőtlen
hatást gyakorolna az innovációra és a versenyképességre. A nanoformák esetében
elfogadott változtatások nem érintik a regisztrált anyag más formáira vonatkozó
kockázatértékelés teljesítését és dokumentációját, hacsak az értékelés implicit módon
nem vonatkozott a nanoformákra.

(6)

A gyártóknak és az importőröknek értékelniük kell és adott esetben össze kell
gyűjteniük a szükséges információkat, valamint a kémiai biztonsági jelentésben
dokumentálniuk kell, hogy az adott, általuk előállított vagy importált nanoformákkal
rendelkező anyag felhasználásaiból eredő kockázatokat megfelelően kezelik. Az
egyértelműség érdekében a kémiai biztonsági jelentésben ismertetni kell, hogy az
értékelés kiterjed-e a különböző nanoformákra és hogy melyek azok, valamint hogy az
információkat miként állítják össze a jelentésben. A felhasználás módosíthatja az
anyag nanoformáit, potenciálisan átalakíthat egy nanoformát egy másik formává, vagy
új nanoformát hozhat létre. A továbbfelhasználóknak biztosítaniuk kell ezt az
információt a szállítói lánc számára annak biztosítása érdekében, hogy a gyártó vagy
importőr regisztrálási dokumentációja megfelelően kiterjedjen a használatra, vagy
saját kémiai biztonsági jelentésükben ki kell térniük a konkrét felhasználásra.

(7)

Mivel a nanoanyagok többsége várhatóan bevezetett anyagok nanoformái, a kis
mennyiségben gyártott, bevezetett anyagokra vonatkozó új toxikológiai és
ökotoxikológiai információk előállítására vonatkozó követelmények feltételeit úgy
kell kidolgozni, hogy az értékelési kritériumok a nanoformák becsült tulajdonságain is
alapuljanak. A meglévő minőségi vagy mennyiségi szerkezetaktivitási összefüggés
(QSAR) és más eszközök még nem teszik lehetővé a prioritások meghatározását; ezért
az oldhatóságra vonatkozó információt egy anyag nanoformái potenciális toxikológiai
és ökotoxikológiai aspektusainak helyettesítőjeként kell alkalmazni.

(8)

A nanoformákra vonatkozóan az anyag azonosítása keretében az összetételre
vonatkozó információk részeként különleges minimális jellemzésre szolgáló
információkat kell megadni. Az anyag szemcsemérete, alakja és felületi tulajdonságai
befolyásolhatják annak toxikológiai vagy ökotoxikológiai profilját, expozícióját,
valamint viselkedését a környezetben.

(9)

A megvalósíthatóság és az arányosság érdekében lehetővé kell tenni a hasonló
jellemzőkkel rendelkező nanoformák hasonló nanoformákból álló csoportokba való
rendezését. A hasonló nanoformákból álló csoportokban lévő különböző nanoformák
jellemzőit olyan értéktartományokban kell megadni, amelyek világosan
meghatározzák a hasonló nanoformák csoportjának határait. A hasonló nanoformák
csoportjainak meghatározásakor bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy
az említett határokon belüli változás nem befolyásolja a hasonló nanoformák
csoportján belüli egyes nanoformákra vonatkozó veszélyértékelést, expozíciós
értékelést és kockázatértékelést.

(10)

A regisztrálónak minden különböző nanoformát, amelyre a regisztráció vonatkozik,
figyelembe kell vennie a biztonság igazolásakor. Hasonlóképpen, a különböző
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információk közös dokumentálására a csoporton belüli nanoformákra vonatkozóan.

HU

(11)

A nanoformákat vagy nanoformacsoportokat, ha meg vannak határozva, az együttes
benyújtás során ugyanazon anyagjellemzési elvek alkalmazásával kell azonosítani, és
fel kell tüntetni az egyes regisztrációkban azonosított nanoformák és az együttes
beadványban szereplő vonatkozó információk közötti kapcsolatot.

(12)

A különböző nanoformákra vonatkozó fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai
információk relevanciájának megfelelő értékelése érdekében gondoskodni kell a
vizsgálati anyag megfelelő jellemzéséről. Ugyanezen okokból meg kell adni a
különböző nanoformákra vonatkozó dokumentált vizsgálati körülményeket, valamint a
felhasznált vizsgálati anyag relevanciájára és megfelelőségére vonatkozó tudományos
indokolást, csakúgy, mint a teszteléstől eltérő forrásokból származó információk
relevanciájára és megfelelőségére vonatkozó dokumentációt.

(13)

A vízben, valamint a releváns biológiai és környezeti közegben való oldódás arányát
mindig mérlegelni kell a nanoformák esetében, mivel ez a vízoldékonyság mellett
jelentős kiegészítő információt jelent a nanoformák alapvető fizikai-kémiai
tulajdonságaira vonatkozóan, amely meghatározhatja a kockázatértékelési és a
vizsgálati megközelítést.

(14)

Az oktanol-víz megoszlási hányadost általában az adszorpció vagy az akkumuláció
mutatójaként alkalmazzák, de gyakran nem alkalmazható a nanoformákra. Ezekben az
esetekben helyette a különböző, e végpontokat jelentősen befolyásoló releváns
vizsgálati közegekben a diszperzió stabilitásának vizsgálatát, valamint a
nanoformáknak való expozícióra vonatkozó becsléseket kell figyelembe venni.

(15)

Bizonyos fizikai-kémiai tulajdonságok, mint például a vízoldékonyság vagy az
oktanol-víz megoszlási hányados hozzájárulást jelent a jól meghatározott minőségi
vagy mennyiségi szerkezetaktivitási összefüggéshez (QSAR) és más prediktív
modellekhez, amelyeket fel lehet használni egyes tájékoztatási követelmények
kiigazítására. Mivel az alapfeltételezések nem mindig alkalmazhatók a
nanoanyagokra, az ilyen kiigazítások kizárólag tudományos indokolással használhatók
a nanoformák esetében. Egyedi esetekben ehelyett a releváns vizsgálati közegekben
mért oldódási arány alkalmazható.

(16)

Annak érdekében, hogy – különösen a munkahelyeken – hatékonyan fel lehessen
mérni a belélegezhető nanoformáknak való lehetséges expozíciót, a különböző
nanoformák tekintetében meg kell adni a porzásra vonatkozó információkat.

(17)

A nanoforma egyedi jellemzői megakadályozhatják a baktériumok sejtfalán keresztül
történő felvételüket, így egyes nanoformák esetében a baktériumokon végzett in vitro
génmutációs vizsgálat (B.13–14. számú AMES-teszt, OECD TG 471) nem megfelelő.
Annak biztosítása érdekében, hogy a mutagenitásra vonatkozó többszintű stratégia
ezekben az esetekben is végrehajtható legyen, egy vagy több más, emlőssejteken
végzett in vitro mutagenitási vizsgálatot vagy egyéb nemzetközileg elismert in vitro
módszert kell alkalmazni, a kis mennyiségben előállított anyagok esetében is.

(18)

Bár a legalacsonyabb tonnatartományra vonatkozó akut toxicitási vizsgálatra az orális
útra vonatkozóan van szükség, a nanoformák esetében a belélegzés tekinthető az
expozíció jellemzőbb módjának és inkább az erre vonatkozó vizsgálatot kell előírni,
kivéve ha a humán expozíció nem valószínű.

4

HU

HU

(19)

A rövid távú ismételt adagolású és a szubkrónikus toxicitás belélegzés útján történő
előfordulására vonatkozó információk előállításához a nanoforma vizsgálatának
mindig magában kell foglalnia az agy és a tüdő kórszövettani meghatározását,
valamint a bronchoalveoláris átmosásból (BAL) származó folyadék, a kinetika és a
megfelelő regenerációs időszak vizsgálatát, összhangban az OECD technikai
iránymutatásaival.

(20)

Hacsak a nanoforma nem oldódik fel gyorsan a szervezetbe való bekerülése után, a
nanoforma testen belüli eloszlása az ugyanazon anyag más formáihoz képest
befolyásolhatja a toxikológiai profilt. Ezért – amikor ilyen értékelésre van szükség – a
nanoforma kémiai biztonsági értékeléséhez a toxikokinetikai viselkedés értékelésének
is rendelkezésre kell állnia. Ennek lehetővé kell tennie egy hatékony vizsgálati
stratégia kidolgozását vagy annak a nanoformákkal rendelkező anyaghoz való
igazítását az állatkísérletek számának csökkentése érdekében. Adott esetben a
regisztrálónak a meglévő toxikokinetikai információk összeállítását kiegészítő
tanulmányt kell javasolnia, illetve azt az 1907/2006/EK rendelet 40. vagy 41. cikkével
összhangban az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) is
kérheti.

(21)

A különböző nanoformák azonosítására használtakon kívül számos konkrét fizikaikémiai tulajdonság relevánsnak tekinthető a nanoanyag jelentette veszélyek és a
nanoformáknak való expozíció tudományos értelmezése szempontjából, míg a
szükséges paraméterek az adott eset függvényei. A megvalósíthatóság és az
arányosság érdekében csak az évi 10 tonnát meghaladó mennyiségben forgalomba
hozott anyagok (beleértve bármely nanoformát is) esetében szükséges előírni a
regisztrálók számára, hogy ezeket a további információkat kifejezetten vegyék
figyelembe abban az esetben, ha más részecsketulajdonságok jelentős hatást
gyakorolnak a szóban forgó nanoformák veszélyességére vagy az azoknak való
expozícióra.

(22)

Az 1907/2006/EK rendelet VII–X. mellékletben meghatározott egységes vizsgálati
követelményektől való eltérés általános szabályainak a XI. melléklet 1. szakasza
szerinti alkalmazása során külön-külön figyelembe kell venni a különböző
nanoformákat. A különböző nanoformák csoportosítása esetében a molekuláris
szerkezeti hasonlóság önmagában nem szolgálhat a kereszthivatkozás vagy a
csoportosítás alkalmazásának igazolására.

(23)

Indokolt előírni, hogy az Ügynökség – a tagállamokkal és az érdekelt felekkel
együttműködve – az 1907/2006/EK rendelet alkalmazásában dolgozzon ki további
iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokat a vizsgálati módszerek alkalmazására
és az egységesen előírt tájékoztatási követelmények mellőzésének e rendelet által
biztosított lehetőségeire vonatkozóan.

(24)

Ezért az 1907/2006/EK rendelet I., III., és VI. - XII. mellékletét ennek megfelelően
módosítani kell.

(25)

Annak érdekében, hogy az összes regisztráló és továbbfelhasználó számára elegendő
idő álljon rendelkezésre a nanoformákkal rendelkező anyagokra vonatkozó konkrétabb
követelményekhez való alkalmazkodásra, az e rendelet rendelkezéseinek való
megfelelést nem kell azonnal előírni. Ugyanakkor lehetővé kell tenni a regisztrálók
számára, hogy már az alkalmazás kezdőnapja előtt megfeleljenek az említett
rendelkezéseknek.
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(26)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet
133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet I., III., és VI.–XII. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.
2. cikk
A 3. cikk második bekezdésétől eltérve, az 1907/2006/EK rendelet 5. cikke értelmében a
nanoformákkal rendelkező anyagokat nem bevezetett vagy bevezetett anyagként regisztráló
gyártók és importőrök, valamint a kémiai biztonsági jelentéseket előállító továbbfelhasználók
2020. január 1-je előtt megfelelhetnek ennek a rendeletnek.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon
lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2018.12.3.

a Bizottság részéről
elnök
Jean-Claude JUNCKER
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