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Agentúra ECHA oznamuje návrh plánu
hodnotenia látok na obdobie 2013 – 2015
Agentúra ECHA pripravila návrh na aktualizáciu priebežného akčného plánu
Spoločenstva (CoRAP) na obdobie 2013 – 2015. Návrh plánu zahŕňa 116
látok, ktoré majú členské štáty preskúmať prostredníctvom procesu
hodnotenia látok podľa nariadenia REACH.
Helsinki, 23. októbra 2012 – Zoznam návrhu aktualizácie obsahuje 63 novo vybraných látok
a 53 látok z prvého plánu uverejneného 29. februára 2012. Tieto látky sú pridelené
na hodnotenie v rokoch 2013, 2014 a 2015. Agentúra ECHA teraz vydáva verejnú verziu
návrhu plánu zahŕňajúcu názvy látok, ktoré nie sú dôverné, čísla CAS a čísla EC, skúšobný rok
hodnotenia a kontaktné údaje členského štátu navrhnutého na hodnotenie látok.
Súčasťou procesu aktualizácie plánu CoRAP nie je verejná konzultácia. Agentúra ECHA však
informuje zainteresované strany o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť uverejnením návrhu
zoznamu látok, a podporuje registrujúcich týchto látok v koordinácii ich činností a v dohľadnej
spolupráci s hodnotiacimi členskými štátmi.
V nariadení REACH (ES) č. 1907/2006 sa od agentúry ECHA vyžaduje, aby každý rok
do 28. februára predložila členským štátom návrh aktualizácie priebežného akčného plánu
Spoločenstva (CoRAP). Plán sa zameriava na látky, u ktorých existuje podozrenie, že môžu
predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Hodnotenie látok je proces
hodnotenia látok podľa nariadenia REACH, prostredníctvom ktorého možno objasniť takéto
riziká. Počas procesu hodnotenia látok možno od registrujúcich požadovať predloženie ďalších
informácií o látkach, ak sa usúdi, že na objasnenie podozrivého rizika sú potrebné ďalšie údaje.
Výsledkom hodnotenia môže byť potvrdenie podozrivého rizika alebo sa môže dospieť
k záveru, že látka nepredstavuje riziko a ďalšie údaje nie sú potrebné.
Návrh plánu bol vypracovaný v úzkej spolupráci s členskými štátmi so zreteľom na dohodnuté
kritériá pre výber látok založené na rizikách. Členské štáty tiež navrhli látky na základe
vnútroštátny priorít.
V prípade mnohých látok sa počiatočné obavy týkajú potenciálnych perzistentných,
bioakumulatívnych a toxických vlastností (vlastnosti PBT), podozrenia na vlastnosti
endokrinného disruptora alebo karcinogénnych, mutagénnych vlastností alebo vlastností
poškodzujúcich reprodukciu v kombinácii so širokým použitím alebo spotrebiteľským použitím.
Používanie týchto látok vo všeobecnosti zahŕňa rôzne oblasti a nezameriava sa na žiadne
konkrétne priemyselné, profesionálne alebo spotrebiteľské použitie.
Agentúra ECHA predložila návrh aktualizácie priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP)
na obdobie 2013 – 2015 príslušným orgánom členských štátov a výboru členských štátov

agentúry ECHA. Výbor začne diskusiu tento týždeň a plánuje vydať stanovisko k návrhu plánu
vo februári 2013. Agentúra ECHA prijme konečnú podobu aktualizácie plánu CoRAP na obdobie
2013 – 2015 na základe stanoviska výboru.
Cieľom agentúry ECHA je prijať a zverejniť konečnú podobu aktualizácie plánu CoRAP na
obdobie 2013 – 2015 v priebehu marca 2013. Konečná podoba aktualizácie plánu CoRAP
poskytne prehľad členských štátov zodpovedných za hodnotenie a objasní dôvody počiatočných
obáv. Od zverejnenia konečnej aktualizácie návrhu priebežného akčného plánu Spoločenstva
na obdobie 2013 – 2015 majú príslušné členské štáty jeden rok na vyhodnotenie látok
špecifikovaných na rok 2013 a v prípade potreby na prípravu návrhu rozhodnutia so žiadosťou
o ďalšie informácie s cieľom vysvetliť podozrenia na riziko. Agentúra ECHA prijme konečné
rozhodnutie po tom, ako tieto návrhy rozhodnutí posúdia ostatné členské štáty a v prípade
potreby ich odsúhlasí aj výbor členských štátov (MSC). Registrujúci látok uvedených
v zozname konečného plánu CoRAP budú mať možnosť vyjadriť sa pred prijatím konečného
rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o ďalšie informácie.

Ďalšie informácie


Návrh zoznamu plánu CORAP na obdobie 2013 – 2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



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



Informačný leták o hodnotení látok
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_sk.pdf



Vyhľadávanie chemických látok
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Kritériá výberu pre prioritizáciu látok pri hodnotení látok (Kritériá výberu CoRAP
2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Webové stránky týkajúce sa hodnotenia
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Postupy hodnotenia látok (webové stránky verejných postupov)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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