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ECHA skelbia 2013–2015 m. medžiagų
vertinimo plano projektą
ECHA parengė pasiūlymą atnaujinti 2013–2015 m. koreguojamąjį Bendrijos
veiksmų planą (CoRAP). Plano projekte nurodyta 116 medžiagų, kurias
valstybėms narėms siūloma peržiūrėti pagal REACH reglamente numatytą
medžiagų vertinimo procedūrą.
Helsinkis, 2012 m. spalio 23 d. Atnaujinto sąrašo projekte pateikiamos 63 naujai atrinktos
medžiagos ir 53 medžiagos iš pirmojo 2012 m. vasario 29 d. paskelbto plano. Šias medžiagas
numatoma įvertinti 2013, 2014 ir 2015 m. ECHA šiuo metu skelbia viešąjį plano projekto
variantą, kuriame nurodomi nekonfidencialūs medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai,
orientaciniai vertinimo metai ir pasiūlytos vertinimą atliksiančios valstybės narės kontaktiniai
duomenys.
CoRAP proceso metu nevyksta viešosios konsultacijos. Vis dėlto ECHA praneša
suinteresuotiesiems subjektams apie pažangą. Dėl šios priežasties ji paskelbia šį medžiagų
sąrašo projektą, ragina medžiagų registruotojus pradėti derinti savo veiksmus ir anksti pradėti
bendradarbiauti su vertinimą atliekančiomis valstybėmis narėmis.
Pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 reikalaujama, kad ECHA valstybėms narėms
pateiktų kasmet atnaujinamo CoRAP projektą iki einamųjų metų vasario 28 d. Plane
nurodomos medžiagos, galinčios kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų
vertinimas – tai REACH reglamente nustatyta procedūra tokiems pavojams išsiaiškinti.
Vertinimo metu gali būti paprašyta, kad medžiagų registruotojai pateiktų papildomos
informacijos, jei manoma, kad tokia papildoma informacija yra būtina įtariamiems pavojams
išsiaiškinti. Atlikus vertinimą, įtariamas pavojus gali būti patvirtintas arba prieita prie išvados,
kad medžiaga nekelia pavojaus ir papildomi duomenys nereikalingi.
Plano projektas parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į
medžiagų atrankai taikomus pavojingumo kriterijus. Valstybės narės taip pat pasiūlė
medžiagų, remdamosi savo nacionaliniais prioritetais.
Daugeliu atvejų pirmiausia susirūpinimą kelia plačiai paplitusios ar vartotojų naudojamos
medžiagos, pasižyminčios potencialiomis patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų,
endokrininę sistemą galinčių pažeisti ar kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai
medžiagų savybėmis. Apskritai, šios medžiagos yra naudojamos įvairiose srityse ir nėra
būdingos tik tam tikrai pramonės, profesinei ar vartojimo sričiai.
ECHA atnaujinto 2013–2015 m. CoRAP projektą pateikė valstybių narių kompetentingoms
institucijoms ir ECHA valstybių narių komitetui. Komitete diskusijos vyks šią savaitę ir jis

planuoja paskelbti nuomonę dėl plano projekto 2013 m. vasario mėn. Vėliau ECHA,
atsižvelgdama į komiteto nuomonę, priims galutinį atnaujinto 2013–2015 m. CoRAP.
ECHA planuoja galutinį atnaujintą 2013–2015 m. CoRAP priimti ir paskelbti 2013 m. kovo
mėn. Jame bus nurodytos valstybės narės, atsakingos už kiekvienos medžiagos vertinimą, ir
susirūpinimą keliančios pirminės priežastys. Per vienus metus nuo galutinio atnaujinto 2013–
2015 m. CoRAP paskelbimo datos atitinkamos valstybės narės privalo įvertinti medžiagas,
kurių įvertinimas numatytas 2013 m., ir prireikus parengti sprendimo projektą dėl papildomos
informacijos, kuri padėtų išsiaiškinti įtariamus pavojus. Prieš ECHA priimant galutinį
sprendimą, šiuos sprendimų projektus peržiūrės kitos valstybės narės ir, prireikus, jie bus
suderinti Valstybių narių komitete. Galutiniame CoRAP nurodytų medžiagų registruotojams bus
suteikta galimybė pateikti pastabas prieš patvirtinant galutinį sprendimą dėl papildomos
informacijos reikalingumo.

Papildoma informacija


2013–2015 m. CORAP sąrašo projektas
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



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



Cheminių medžiagų vertinimo informacinis biuletenis
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_lt.pdf



Cheminių medžiagų paieška
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Medžiagų, kurios turėtų būti įvertintos pirmiausia, atrankos kriterijai (2011 m.
CoRAP atrankos kriterijai)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Vertinimo tinklalapiai
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Su medžiagų vertinimu susijusios procedūros (viešųjų procedūrų tinklalapiai)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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