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ECHA kondigt ontwerpplan aan voor de
stoffenbeoordeling voor 2013-2015
ECHA heeft een voorstel opgesteld voor het bijwerken van het communautaire
voortschrijdende actieplan (Community rolling action plan - CoRAP) voor
2013-2015. Het ontwerpplan bevat 116 stoffen die zijn aangemerkt voor
beoordeling door de lidstaten volgens de stoffenbeoordelingsprocedure van de
REACH-verordening.
Helsinki, 23 oktober 2012 – De ontwerpversie van de bijgewerkte lijst bevat 63 nieuw
gekozen stoffen en 53 stoffen uit het eerste plan dat werd gepubliceerd op 29 februari 2012.
Deze stoffen zijn aangemerkt voor beoordeling tijdens de jaren 2013, 2014 en 2015. ECHA
publiceert nu een openbare versie van het ontwerpplan waarin de niet-vertrouwelijke
stofnamen, de CAS- en EG-nummers, het voorlopige jaar van de beoordeling en de
contactgegevens van de lidstaat die is voorgesteld voor het uitvoeren van de beoordeling zijn
opgenomen.
De CoRAP-procedure omvat geen openbare raadpleging. Wel informeert ECHA de
belanghebbenden over de gemaakte vorderingen door zijn ontwerplijst van stoffen te
publiceren, en worden de registranten van de stoffen aangemoedigd om hun acties te
coördineren en vroeg contact op te nemen met de lidstaten die de beoordelingen uitvoeren.
Op grond van de REACH-verordening (EG) Nr. 1907/2006 dient ECHA ieder jaar vóór 28 februari
de ontwerpversie van de jaarlijkse update van het CoRAP bij de lidstaten in. Het plan behandelt
stoffen waarvan wordt vermoed dat ze een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het
milieu. Stoffenbeoordeling is de procedure krachtens REACH waarmee dergelijke risico's kunnen
worden verduidelijkt. Tijdens de beoordelingsprocedure kan van de registranten van de stoffen
nadere informatie worden gevraagd indien dit nodig wordt geacht om duidelijkheid te krijgen
over het vermoede risico. De beoordeling kan leiden tot een bevestiging van het vermoede risico
of er kan worden geconcludeerd dat de stof geen risico vormt, in welk geval het niet nodig is om
meer gegevens te verkrijgen.
Het ontwerpplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de lidstaten, aan de hand van de
overeengekomen op risico gebaseerde criteria voor de selectie van stoffen. De lidstaten hebben
ook stoffen voorgesteld op basis van nationale prioriteiten.
In vele gevallen hebben de aanvankelijke zorgen betrekking op potentiële persistente,
bioaccumulerende en toxische (Persistent, Bioaccumulative and Toxic - PBT) eigenschappen,
vermoede hormoonontregeling of kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische
eigenschappen, in combinatie met wijdverbreide toepassing of consumentengebruik. De meeste

stoffen worden op diverse manieren toegepast; het gebruik is niet beperkt tot bepaalde
industriële, beroepsmatige of consumententoepassingen.
ECHA heeft de ontwerpversie van de CoRAP-update voor 2013-2015 ingediend bij de bevoegde
instanties van de lidstaten en het Comité lidstaten van ECHA. Het Comité begint zijn
besprekingen deze week en is van plan in februari 2013 een advies uit te brengen over het
ontwerpplan. ECHA zal vervolgens op basis van het advies van het Comité de definitieve
CoRAP-update voor 2013-2015 vaststellen.
Het doel van ECHA is om tijdens maart 2013 de definitieve CoRAP-update voor 2013-2015 vast
te stellen en te publiceren. In de definitieve CoRAP-update voor 2013-2015 zal worden
aangegeven welke lidstaat verantwoordelijk is voor de beoordeling van iedere stof en wat de
aanvankelijke redenen tot bezorgdheid waren. Vanaf de publicatie van de definitieve CoRAPupdate voor 2013-2015 hebben de respectieve lidstaten één jaar de tijd om de voor 2013
gespecificeerde stoffen te beoordelen en, daar waar nodig, een ontwerpbesluit op te stellen voor
het aanvragen van meer informatie om de vermoede risico's te verduidelijken. Dergelijke
ontwerpbesluiten zullen worden beoordeeld door de overige lidstaten en, indien nodig, worden
goedgekeurd door het Comité lidstaten alvorens ECHA een eindbesluit vaststelt. Registranten
van stoffen die op de lijst van het definitieve CoRAP staan vermeld, zullen de gelegenheid
krijgen om commentaar te leveren alvorens een eindbesluit voor het aanvragen van meer
informatie zal worden genomen.

Meer informatie


Ontwerplijst CoRAP 2013 – 2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Webpagina's over CoRAP
http://www.echa.europa.eu/nl/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan



Factsheet over stoffenbeoordeling
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_nl.pdf



Zoeken naar chemische stoffen
http://www.echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals



Selectiecriteria voor prioriteitstelling van stoffen voor stoffenbeoordeling
(CoRAP-selectiecriteria 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Webpagina's over beoordeling
http://www.echa.europa.eu/nl/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Aan stoffenbeoordeling gerelateerde procedures (webpagina's over openbare
procedures)
http://www.echa.europa.eu/nl/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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