Kraje UE kwestionują stanowisko Komisji w sprawie regulacji dotyczącej
nanomateriałów
(tekst opracowano na podstawie artykułu „EU countries question Commission's stance on
nanomaterials regulation’, ChemicalWatch, 19.03.2013 oraz „EU Commission to tender for nano register
impact assessment”, ChemicalWatch, 21.03.2013)
Niektóre państwa członkowskie UE podważają pogląd Komisji Europejskiej, że zmiany jedynie w
załącznikach do rozporządzenia REACH i poradnikach będą wystarczające do rozwiązania
problematyki substancji w postaci nano. Ich zdaniem należy również rozważyć nową legislację dla
nanomateriałów oraz zmiany w samym tekście rozporządzenia REACH.
W drugim przeglądzie regulacyjnym w sprawie nanomateriałów, opublikowanym w październiku,
Komisja stwierdziła, że nie ma potrzeby wprowadzania nowego prawodawstwa w postaci np. "nanołaty" zaproponowanej przez organizacje pozarządowe, oraz zmian w tekście rozporządzenia REACH.
Ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie zgadzają się z tą opinią, Komisja stwierdziła więc, że
ogłosi konsultacje społeczne w sprawie regulacji dla substancji w postaci nano. W ubiegłym roku
dziesięć państw członkowskich i Chorwacja (przystąpi do UE 1 lipca br.) - napisały list do Komisji
wyrażający opinię, że istniejące prawodawstwo UE jest niewystarczające do prawidłowej identyfikacji i
zarządzania ryzykiem stwarzanym przez nanomateriały. W Holandii odbędą się w kwietniu warsztaty,
mające na celu uzgodnienie dalszych działań w zakresie regulacji dotyczących produkcji i
wykorzystania nanomateriałów w UE.
Niemcy, które nie podpisały listu do Komisji, opublikowały niedawno propozycje wprowadzenia
przepisów dotyczących nanomateriałów w tekście rozporządzenia REACH oraz w jego załącznikach.
Przygotowywany jest również drugi wniosek z propozycjami zmian jedynie w załącznikach do
rozporządzenia REACH.
Agencja Ochrony Środowiska w Danii uważa, że w dłuższej perspektywie, nanomateriały powinny być
objęte odrębnymi przepisami rejestracyjnymi. Ponadto powinna być utworzona unijna baza
produktów zawierających substancje nano. Wprowadzenie tych zmian nie będzie możliwe poprzez
modyfikację jedynie załączników, ale będzie wymagało zmian w tekście rozporządzenia REACH lub
stworzenia odrębnego rozporządzenia obejmującego całe prawodawstwo UE w zakresie
nanomateriałów.
Ministerstwo Środowiska w Szwecji nie jest przekonane, czy wszystkie przepisy niezbędne do
wystarczającej ochrony zdrowia ludzi i środowiska mogą być zrealizowane przez zmianę załączników
i wytycznych i w związku z tym należy rozważyć opracowanie oddzielnej legislacji dla
nanomateriałów.
Ministerstwo Środowiska w Holandii uważa, że zmiany w załącznikach do REACH zostaną przyjęte z
zadowoleniem, ale nie będą wystarczające. Ich zdaniem należy wprowadzić europejski system
rejestracji nanomateriałów oraz prawnie wiążącą definicję z Zalecenia Komisji.
Austria z kolei uważa, że wstępne propozycje Niemiec są bardzo dobrą podstawą do dyskusji.
Oczywiście, nie wszystkie kraje UE podzielają powyższe opinie.
W kwietniu Komisja Europejska zamierza ogłosić przetarg na ocenę „za” i „przeciw” wprowadzenia
ogólnoeuropejskiego rejestru produktów zawierających nanomateriały. Wg Komisji, nie należy jednak
oczekiwać, że jakiekolwiek nowe przepisy zostaną przyjęte w trakcie obecnej kadencji (czyli do końca
2014 roku). Organizacje pozarządowe reprezentujące konsumentów, pracowników i środowisko
przyjęły z zadowoleniem pomysł wprowadzenia unijnego rejestru.

