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Az ECHA és a tagállami illetékes hatóságok
kikövezik az utat a nanoanyagok REACH
alapján történő további értékeléséhez
Az ECHA egy kétnapos munkaértekezleten megosztotta a tagállamok illetékes
hatóságaival, az Európai Bizottsággal és az akkreditált érdekelt felekkel a
nanoanyagokat tartalmazó regisztrálási dokumentációk értékelése során
szerzett tapasztalatait, és egy nanoanyagokkal foglalkozó ECHAmunkacsoport létrehozását javasolta. Az azoktól a regisztrálóktól
összegyűjtött bevált gyakorlatokat, akik már regisztráltak nanoanyagokat, a
közeljövőben terjeszteni fogják, hogy ezzel segítséget nyújtsanak azoknak a
regisztrálóknak, akiknek 2013. május 31-ig nanoanyagokat kell
regisztráltatniuk. A nanoanyagok értékelésében az ECHA referenciaértékként
fel fogja használni az EU-nak a nanoanyagok meghatározására vonatkozó
ajánlását.
Helsinki, 2012. június 8. – Az ECHA munkaértekezletet szervezett a nanoanyagokkal
kapcsolatban a REACH alapján szerzett első tapasztalatairól, amely során az értékelési eljárás
kapta a legnagyobb hangsúlyt. Ezen a kétnapos rendezvényen az ECHA, a tagállami illetékes
hatóságok, az akkreditált érdekelt felek és az Európai Bizottság megvitatta, hogy a
nanoanyagokat általánosságban hogyan jellemezték a regisztrálási dokumentációkban.
Jelenleg a regisztráció hatóköre (vagyis hogy a nanoanyagokat fel kell-e venni a
nyilvántartásba és hány ilyen anyagot kell felvenni) gyakran tisztázatlan és a nanoanyagokra
vonatkozóan közölt speciális információk szintje (pl. az anyag jellemzői, veszélyek, kitettség és
kockázatok) jelenős fejlesztésre szorul. A tagállami illetékes hatóságok képviseletében részt
vevő több mint 50 szakértő megvitatta a tudományos és technikai kihívásokat, valamint
azokat a szabályozási folyamatokat, amelyeket a REACH felkínál a nanoanyagok biztonsági
aspektusainak kezelésére.
Az ECHA megállapodott a tagállami illetékes hatóságok képviselőivel a nanoanyagok
dokumentációjában alkalmazandó jelenlegi tájékoztatási követelmények kezelésének közös
megközelítési módjáról, a tudományos bizonytalanságok és a REACH által biztosított jogi keret
figyelembevételével. A munkaértekezleten ajánlásokat fogalmaztak meg arról, hogyan kell a
közeljövőben továbblépni az értékelés alatt álló nanoanyagok területén, előkészítve ezzel az
ECHA előtt az ilyen jellegű dokumentációkkal kapcsolatos további értékelési tevékenységek
folytatását. Az ECHA az anyagok értékelése során referenciaértékként végrehajtja az Európai
Bizottságnak a nanoanyagok meghatározásával kapcsolatos ajánlásait, és felkéri a
regisztrálókat, hogy kezdeményező módon jellemezzék anyagaikat ennek a meghatározásnak
a fényében. Az ECHA legelső célja az, hogy tiszta helyzetet teremtsen a nanoanyagok fizikai és

kémiai jellemzőinek területén, és fel kívánja használni a REACH rendelkezésre álló eszközeit az
elérhető adatok megszerzésére vagy új adatok generálásának igénylésére. A
munkaértekezleten megerősítették, hogy a regisztrálókkal folytatott konstruktív
együttműködéssel ötvözött ilyen jellegű fokozatos megközelítési mód lesz az első lépés a
nanoanyagok REACH alapján történő jövőbeni biztonsági értékelése felé vezető úton.
A munkaértekezleten megvitatták és támogatták azt a tervet, hogy nanoanyagokkal foglalkozó
munkacsoportot hoznak létre, hogy az a REACH alapján tanácsokat adjon a nanoanyagokkal
kapcsolatos tudományos és technikai alapelvekről. A nanoanyagokkal foglalkozó munkacsoport
önállóan működne, de beszámolási kötelezettséggel tartozna a releváns ECHA-szakbizottságok
felé (a már ma is működő PBT-munkacsoporthoz hasonlóan). A munkacsoport mandátumát a
tagállami illetékes hatóságokkal is meg kell erősíteni.
Az ECHA azt tervezi, hogy széles körben elterjeszti a nanoanyagokat regisztráló releváns
érdekelt felektől jelenleg begyűjtés alatt álló bevált gyakorlatokat, amelyeket megvitattak a
munkaértekezlet előtt megrendezett első GAARN (már regisztrált nanoanyagok értékelésével
foglalkozó csoport) ülésen. Az Ügynökség abban reménykedik, hogy az ezen az ülésen
megosztott gyakorlati kihívások és sikeres tapasztalatok alapján, valamint a nanoanyagokra
vonatkozó, a közelmúltban frissített útmutatás támogatásával meg tudja könnyíteni azoknak a
regisztrálóknak a munkáját, akik a következő regisztrációs határidőig be kívánják jegyeztetni
nanoanyagaikat. Ezeket a bevált gyakorlatokat ezen a nyáron közzéteszik az ECHA
weboldalán.

További információk:
Jelentés a nanoanyagokról:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm
Útmutató a nanoanyagokkal kapcsolatos tájékoztatási követelményekhez és a kémiai
biztonsági értékeléshez:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
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