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ECHA обявява проект на плана за оценка
на вещества през 2013—2015 г.
ECHA е подготвила предложение за актуализиране на Плана за действие
на общността (CoRAP) за периода 2013—2015 г. В проекта са включени
116 вещества, които се предлагат за оценка от държавите членки в
рамките на процедурата за оценка на вещества съгласно регламента
REACH.
Хелзинки, 23 октомври 2012 г. — В проекта на актуализирания списък са включени 63
нови вещества и 53 вещества от първия списък, публикуван на 29 февруари 2012 г.
Веществата ще бъдат оценявани през 2013, 2014 и 2015 г. ECHA ще публикува версия за
общо ползване на проектоплана, която ще включва неповерителните наименования на
веществата, номерата по CAS и ЕО, предвижданата година на извършване на оценката и
данните за връзка с държавата членка, на която се предлага да извърши оценката.
Процесът за изготвяне на Плана за действие на Общността (CoRAP) не предвижда открито
обсъждане. Въпреки това ECHA ще информира заинтересованите страни за извършената
работа, като публикува проекта на включените в плана за оценка вещества, и приканва
регистрантите на веществата да започнат да съгласуват действията си и да осъществят
предварителни контакти с държавите членки, които ще извършват оценките.
Съгласно регламента REACH (ЕО) № 1907/2006 ECHA трябва да предаде на държавите
членки проекта за годишната актуализация на CoRAP до 28 февруари на текущата година.
В плана се включват вещества, за които се предполага, че представляват опасност за
здравето на човека или за околната среда. Оценката на веществата е предвидената в
REACH процедура, която се използва за изясняване на степента на риска. По време на
процедурата за оценка от регистрантите на веществата може да бъде поискана
допълнителна информация, когато се прецени, че са необходими още данни за
изясняване на предполагаемия риск. Оценката може да потвърди предполагаемия риск
или да заключи, че веществото не е източник на опасност и допълнителни данни не са
необходими.
Проектът на плана е подготвен в тясно сътрудничество с държавите членки, като при
избора на веществата са взети предвид съгласуваните критерии на базата на риска. Въз
основа на националните си приоритети държавите членки също са предложили вещества.
В много случаи първоначалното безпокойство е свързано с потенциалната устойчивост,
биоакумулация и токсичност, ендокринни нарушения или канцерогенност, мутагенност и
репродуктивна токсичност в комбинация с широко разпространена(и) или
потребителска(и) употреба(и). По принцип тези вещества се използват в разнообразни

области и списъкът не е съсредоточен върху конкретни промишлени, професионални или
потребителски употреби.
ECHA е предала проекта за актуализиране на CoRAP за периода 2013—2015 г. на
компетентните органи на държавите членки и на Комитета на държавите, членки на ECHA.
През тази седмица Комитетът ще започне обсъждането на проекта за план и възнамерява
да обяви становището си през февруари 2013 г. След това ECHA ще приеме окончателната
актуализация на CoRAP за периода 2013—2015 г. въз основа на становището, изразено от
Комитета.
ECHA възнамерява да приеме и публикува окончателната актуализация на CoRAP за
периода 2013—2015 г. през март 2013 г. В актуализирания CoRAP за 2013—2015 г. ще са
посочени държавата членка, която отговаря за оценката на всяко вещество, както и
предварителните причини, поради които веществото буди безпокойство. От датата на
публикуване на окончателната актуализация на CoRAP за периода 2013—2015 г.
съответните държави членки разполагат с една година, за да направят оценка на
веществата, определени за 2013 г., и, когато сметнат за необходимо, да подготвят
проекторешение, изискващо от регистранта(ите) да представи(ят) допълнителна
информация за изясняване на възможните рискове. Другите държави членки ще се
запознаят с проекторешенията и при необходимост ще ги съгласуват в Комитета на
държавите членки, преди ECHA да вземе окончателното решение. Регистрантите на
вещества, включени в окончателния вариант на CoRAP, ще имат възможност да изразят
мнението си преди вземането на окончателно решение за искане на допълнителна
информация.

Допълнителна информация


Проект на списъка на вещества в CORAP за периода 2013—2015 г.
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Уебстраници за CORAP
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/communityrolling-action-plan



Информационен лист относно оценката на вещества
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_bg.pdf



Търсене на химични вещества
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Критерии за определяне на приоритета при избиране на вещества за оценка
(критерии за избор CoRAP 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Уебстраници, посветени на оценките
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Процедури, имащи отношение към оценката на вещества (уебстраници
относно откритите процедури)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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