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ECHA anunţă un proiect de plan privind
evaluarea substanţelor în perioada 2013-2015
ECHA a elaborat o propunere de actualizare a planului de acţiune comunitar
flexibil (CoRAP) pentru perioada 2013-2015. Proiectul de plan include
116 substanţe propuse spre a fi revizuite de către statele membre în cadrul
procesului de evaluare a substanţelor din Regulamentul REACH.
Helsinki, 23 octombrie 2012 - Proiectul de listă actualizată cuprinde 63 de substanţe nou
selectate şi 53 de substanţe incluse în cadrul primului plan publicat la 29 februarie 2012.
Aceste substanţe urmează a fi evaluate pe parcursul anilor 2013, 2014 şi 2015. ECHA publică
în prezent o versiune a proiectului de plan care include denumirea substanţelor care nu sunt
confidenţiale, numărul CAS şi numărul CE al acestora, anul provizoriu de evaluare şi datele de
contact ale statului membru evaluator propus.
Procesul CoRAP nu include o consultare publică. Cu toate acestea, ECHA informează părţile
interesate cu privire la evoluţia înregistrată în urma publicării acestui proiect de listă a
substanţelor şi încurajează solicitanţii înregistrării substanţelor să colaboreze între ei şi să
interacţioneze din timp cu statele membre care efectuează evaluarea.
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) prevede ca ECHA să prezinte statelor membre,
până la data de 28 februarie a fiecărui an, proiectul de actualizare anuală a CoRAP. Planul
vizează substanţele care sunt suspectate că prezintă riscuri la adresa sănătăţii umane sau a
mediului. Evaluarea substanţelor reprezintă procesul care permite clarificarea acestor riscuri
conform Regulamentului REACH. Pe parcursul evaluării, solicitan ilor înregistrării
substan elor li se pot cere informa ii suplimentare, în cazul în care se consideră că este
nevoie de date suplimentare pentru a clarifica riscul suspectat. În urma evaluării, fie se poate
confirma riscul suspectat, fie se poate concluziona că substanţa respectivă nu prezintă niciun
risc şi că, prin urmare, nu sunt necesare informaţii suplimentare.
Proiectul de plan a fost elaborat în strânsă cooperare cu statele membre, ţinând cont de
criteriile bazate pe risc stabilite pentru selectarea substanţelor. Statele membre au propus, de
asemenea, substanţe în funcţie de priorităţile de la nivel naţional.
În multe dintre cazuri, îngrijorările iniţiale se referă la proprietăţi PBT (persistente,
bioacumulative şi toxice) potenţiale, la disfuncţie endocrină suspectată sau la proprietăţi
cancerigene, mutagene şi reprotoxice în combinaţie cu utilizări larg dispersive sau de către
consumatori. În general, utilizarea acestor substan e se referă la domenii diferite şi nu se
concentrează asupra niciunei utilizări particulare industriale, profesionale sau de către
consumatori.

ECHA a prezentat proiectul CoRAP actualizat pentru perioada 2013-2015 autorităţilor
competente ale statelor membre şi Comitetului statelor membre al ECHA. Comitetul începe
dezbaterile săptămâna aceasta şi vizează să emită un aviz cu privire la proiectul de plan în
februarie 2013. Ulterior, pe baza avizului Comitetului, ECHA va adopta versiunea finală a
planului CoRAP actualizat pentru perioada 2013-2015.
ECHA vizează să adopte şi să publice versiunea finală a planului CoRAP actualizat pentru
perioada 2013-2015 în martie 2013. Versiunea finală a planului CoRAP actualizat pentru
perioada 2013-2015 va indica statul membru care este responsabil pentru evaluarea fiecărei
substan e, precum şi motivele iniţiale de îngrijorare. De la publicarea versiunii finale a planului
CoRAP actualizat pentru perioada 2013-2015, statele membre respective au la dispozi ie un an
pentru a evalua substan ele specificate pentru anul 2013 şi, dacă este cazul, pentru a pregăti
un proiect de decizie prin care să solicite informa ii suplimentare în vederea clarificării riscurilor
suspectate. Aceste proiecte de decizie vor fi revizuite de alte state membre şi, dacă este cazul,
vor fi aprobate de Comitetul statelor membre înainte ca ECHA să pronunţe decizia sa finală.
Solicitanţii înregistrării substanţelor menţionate în CoRAP vor avea posibilitatea de a prezenta
observaţii înainte de adoptarea deciziei finale cu privire la solicitarea de informaţii suplimentare.

Informaţii suplimentare


Lista de substanţe din cadrul proiectului CoRAP pentru perioada 2013-2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Pagini web privind CoRAP
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/communityrolling-action-plan



Fişa tehnică privind evaluarea substanţelor
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_ro.pdf



Căutare substanţe chimice
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Criterii de selecţie pentru stabilirea priorităţilor pentru evaluarea substanţelor
(criterii de selecţie 2011 CoRAP)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Pagini web privind evaluarea
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Proceduri privind evaluarea substanţei (pagini web privind procedurile publice)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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