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ECHA ogłasza projekt planu w zakresie oceny
substancji na lata 2013–2015
ECHA przygotowała wniosek w sprawie aktualizacji wspólnotowego
kroczącego planu działań (CoRAP) na lata 2013–2015. W projekcie planu
uwzględniono 116 substancji, które zgodnie z wnioskiem mają zostać poddane
przeglądowi przez państwa członkowskie w ramach procesu oceny substancji
zgodnie z rozporządzeniem REACH.
Helsinki, 23 października 2012 r. –

W projekcie zaktualizowanego wykazu znalazły się
63 nowo wybrane substancje oraz 53 substancje zamieszczone w pierwszym planie
opublikowanym w dniu 29 lutego 2012 r. Substancje te przeznaczono do oceny na przestrzeni
lat 2013, 2014 i 2015. ECHA publikuje obecnie ogólnodostępną wersję projektu planu,
obejmującą nazwy substancji nieopatrzone klauzulą poufności, numery CAS i WE, wstępnie
przyjęty rok oceny oraz dane kontaktowe proponowanego państwa członkowskiego
dokonującego oceny.
W ramach procesu CoRAP nie przewidziano konsultacji publicznych. ECHA informuje jednak
zainteresowane strony o dokonanych postępach, publikując wspomniany projekt wykazu
substancji, a także zachęca rejestrujących substancje, aby rozpoczęli koordynację swoich
działań i odpowiednio wcześnie nawiązali relacje z dokonującymi oceny państwami
członkowskimi.

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 zobowiązuje ECHA do przedkładania państwom
członkowskim projektu corocznej aktualizacji CoRAP w terminie do 28 lutego każdego roku. W
planie uwzględniono substancje, co do których istnieją podejrzenia, że stanowią zagrożenie dla
zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Ocena substancji jest przeprowadzanym w ramach REACH
procesem, który umożliwia objaśnienie takich zagrożeń. W trakcie procesu oceny rejestrujący
substancje mogą – w razie uznania, że do objaśnienia podejrzewanych zagrożeń niezbędne są
dodatkowe dane – zostać wezwani do przekazania dalszych informacji. W wyniku oceny może
dojść do potwierdzenia podejrzewanych zagrożeń, ale także do stwierdzenia, że dana
substancja nie stanowi zagrożenia i że nie są potrzebne dalsze dane.
Projekt planu opracowano w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi przy uwzględnieniu
wspólnie uzgodnionych i ustalonych w oparciu o ryzyko kryteriów doboru substancji. Państwa
członkowskie także zgłosiły substancje w oparciu o priorytety krajowe.
W wielu przypadkach początkowe obawy związane są z potencjalną trwałością, zdolnością do
bioakumulacji i toksycznością (PBT), podejrzewanymi właściwościami wywołującymi zaburzenia
endokrynologiczne bądź właściwościami rakotwórczymi, mutagennymi i działającymi szkodliwie
na rozrodczość, w połączeniu z licznymi i różnorodnymi zastosowaniami przez konsumentów.

Zazwyczaj zastosowanie wspomnianych substancji obejmuje różne obszary i nie zawęża się do
żadnych szczególnych zastosowań przemysłowych czy profesjonalnych, lub do stosowania
przez konsumentów.
ECHA przedłożyła projekt aktualizacji CoRAP na lata 2013–2015 właściwym organom państw
członkowskich oraz komitetowi państw członkowskich ECHA. Komitet rozpoczyna dyskusje w
tym tygodniu, a na luty 2013 r. planuje wydanie opinii dotyczącej projektu planu. ECHA
przyjmie wtedy ostateczną aktualizację CoRAP na lata 2013–2015 w oparciu o opinię komitetu.
ECHA zamierza przyjąć i opublikować ostateczną aktualizację CoRAP na lata 2013–2015 w
marcu 2013 r. W ostatecznej aktualizacji CoRAP na lata 2013–2015 wskazane zostanie
państwo członkowskie odpowiedzialne za dokonanie oceny każdej substancji oraz wstępnych
przyczyn związanych z nimi obaw. Od momentu opublikowania ostatecznej aktualizacji CoRAP
na lata 2013–2015 zainteresowane państwa członkowskie będą miały rok na dokonanie oceny
substancji wyznaczonych na rok 2013 oraz, w razie uznania tego za konieczne, na
sporządzenie projektu decyzji wzywającej do przekazywania dalszych informacji do celów
objaśnienia podejrzewanych zagrożeń. Wspomniane projekty decyzji zostaną poddane
przeglądowi przez pozostałe państwa członkowskie i ewentualnie zatwierdzone przez komitet
państw członkowskich, zanim ECHA wyda ostateczną decyzję. Rejestrujący substancje
wymienieni w ostatecznej wersji CoRAP będą mieli możliwość przekazywania swoich uwag,
zanim zostaną podjęte jakiekolwiek ostateczne decyzje wzywające do przedkładania dalszych
informacji.

Dalsze informacje


Projekt wykazu CoRAP na lata 2013–2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Strony internetowe dot. CoRAP
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/communityrolling-action-plan



Biuletyn nt. oceny substancji
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_en.pdf



Wyszukiwanie substancji chemicznych
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Kryteria doboru do celów uszeregowania pod względem ważności substancji
wyznaczonych do oceny (kryteria doboru CoRAP na rok 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Strony internetowe dot. oceny
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Procedury związane z oceną substancji (strony internetowe dot. procedur
publicznych)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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