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Az ECHA bejelenti az anyagok értékelésére
vonatkozó, 2013-2015. közötti időszakra
szóló terv tervezetét
Az ECHA javaslatot dolgozott ki a közösségi gördülő cselekvési terv (CoRAP)
2013-2015. közötti időszakra szóló aktualizálására. A tervezet 116 anyagot
tartalmaz, amelyeket vizsgálatra javasolnak a tagállamoknak a REACHrendelet szerinti anyagértékelési eljárás keretében.
Helsinki, 2012. október 23. - Az aktualizált lista tervezete 63 újonnan kiválasztott anyagot
és 53 olyan anyagot tartalmaz, amelyek a 2012. február 29-én közzétett első tervben
szerepeltek. Ezeket az anyagokat 2013, 2014, illetve 2015 során fogják értékelni. Az ECHA
most közzéteszi a terv tervezetének nyilvános változatát, amely tartalmazza a nem bizalmas
anyagneveket, a CAS- és EK-számokat, az értékelés tervezett évét, és az értékelés végzésére
javasolt tagállam elérhetőségét.
A CoRAP eljárás nem rendelkezik nyilvános konzultációról. Az ECHA azonban a lista e
tervezetének közzétételével tájékoztatja az érdekelt feleket az elért haladásról, és arra
ösztönzi az anyagok regisztrálóit, hogy kezdjék el összehangolni fellépéseiket, és korán vegyék
fel a kapcsolatot az értékelő tagállamokkal.
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) előírja az ECHA számára, hogy minden évben
február 28-ig nyújtsa be az évente aktualizált gördülő cselekvési terv tervezetét a
tagállamoknak. Ez a terv azokkal az anyagokkal foglalkozik, amelyek feltételezhetően
kockázatot jelentenek az emberi egészségre vagy a környezetre nézve. A REACH-rendelet
keretében az anyagok értékelése az a folyamat, amely lehetővé teszi az ilyen kockázatok
tisztázását. Az értékelési folyamat során az anyagok regisztrálóitól további információk
bekérésére kerülhet sor, ha a feltételezett kockázat pontosítása érdekében további adatokra
van szükség. Az értékelés eredményeként megerősítést nyerhet a feltételezett kockázat, vagy
megállapíthatják, hogy az anyag nem jelent kockázatot, és további adatokra nincs szükség.
A terv tervezete a tagállamokkal szoros együttműködésben, az anyagok kiválasztására
vonatkozóan megállapított kockázatalapú kritériumok figyelembe vételével került
összeállításra. A tagállamok emellett nemzeti prioritások alapján is javasoltak anyagokat.
A kezdeti aggodalmak számos esetben a potenciális perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
(PBT) tulajdonságokkal, az endokrin rendszer feltételezett károsításával vagy a rákkeltő,
mutagén vagy reprodukciót károsító tulajdonságokkal kapcsolatosak, széles körben elterjedt,
illetve fogyasztói felhasználással (felhasználásokkal) kombinálva. Az anyagok felhasználása
általában különböző területekre terjed ki, és nem összpontosul valamilyen speciális ipari,
foglalkozásszerű vagy fogyasztói felhasználásra.

Az ECHA benyújtotta a 2013-2015. közötti időszakra szóló aktualizált CoRAP tervezetet a
tagállami illetékes hatóságoknak és a tagállami bizottságnak. A bizottság ezen a héten kezd el
tárgyalni, és 2013 februárjára tervezi a CoRAP tervezetről szóló vélemény kibocsátását. Az
ECHA ezt követően a bizottság véleménye alapján fogadja majd el a CoRAP 2013-2015. közötti
időszakra szóló aktualizálásának végleges változatát.
Az ECHA célja, hogy 2013 márciusa során elfogadja és közzétegye a CoRAP 2013-2015. közötti
időszakra szóló aktualizálásának végleges változatát. Ez meg fogja jelölni az egyes anyagok
értékeléséért felelős tagállamokat és a kezdeti aggodalmat megalapozó okokat. Közzétételétől
a tagállamoknak egy évük van arra, hogy értékeljék a 2013-ra kijelölt anyagokat, és –
amennyiben szükségesnek tartják – további információkérésre irányuló határozattervezetet
készítsenek elő a feltételezett kockázatok tisztása érdekében. A határozattervezeteket a többi
tagállam felülvizsgálja, és azokról szükség esetén a tagállami bizottság állapodik meg, mielőtt
az ECHA kibocsátaná a végleges határozatot. A végleges CoRAP-ban szereplő anyagok
regisztrálóinak lehetőséget biztosítanak észrevételek megtételére a további információkérésről
való végleges döntés meghozatala előtt.

További információk


A 2013-2015 közötti időszakra szóló CoRAP lista
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



CoRAP oldalak
http://www.echa.europa.eu/hu/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan



Tájékoztató az anyagok értékeléséről
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_hu.pdf



Vegyi anyagok keresése
http://www.echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals



Az anyagoknak az értékelésük tekintetében történő rangsorolását célzó
kiválasztási kritériumok (2011-es CoRAP kiválasztási kritériumok)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Értékelési weboldalak
http://www.echa.europa.eu/hu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Az anyagok értékeléséhez kapcsolódó eljárások (Nyilvános eljárások weboldalai)
http://www.echa.europa.eu/hu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

