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Rozpoczyna się ocena substancji w ramach
REACH: opublikowano pierwszy wykaz
substancji
Pierwszy wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP) obejmuje
90 substancji, które zostaną poddane ocenie przez państwa członkowskie w
ramach procesu oceny substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH.
Substancje te zostaną ocenione w latach 2012, 2013 i 2014.
Helsinki, 29 lutego 2012 r. – W ramach pierwszego wspólnotowego kroczącego planu
działań (CoRAP) uwzględniono 90 substancji, co do których istnieją podejrzenia, że stwarzają
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska. Wykaz CoRAP opracowano w ścisłej współpracy z
państwami członkowskimi przy uwzględnieniu wspólnie uzgodnionych i ustalonych w oparciu o
ryzyko kryteriów doboru substancji. ECHA zatwierdziła CoRAP na podstawie pozytywnej opinii
wydanej przez komitet państw członkowskich (MSC) ECHA, którą przyjęto na zasadzie
konsensusu w dniu 9 lutego 2012 r.
Ocena substancji jest przeprowadzanym w ramach REACH procesem, który umożliwia
objaśnienie zagrożeń. Po przeprowadzeniu oceny rejestrujący mogą – w razie uznania, że do
objaśnienia podejrzewanego zagrożenia niezbędne są dodatkowe dane – zostać wezwani do
przedłożenia dalszych informacji dotyczących substancji.
Ocena substancji stanowi ważne narzędzie zwiększania dostępności informacji na temat
chemikaliów. Bezpieczne stosowanie chemikaliów może być teraz skuteczniej uwzględniane i
promowane we współpracy z państwami członkowskimi – wyjaśnia dyrektor wykonawczy ECHA
Geert Dancet.
W CoRAP opisano zwięźle podstawy do wstępnych obaw w przypadku każdej substancji. W
wielu przypadkach obawy te związane są z potencjalną trwałością, zdolnością do bioakumulacji
i toksycznością, właściwościami wywołującymi zaburzenia endokrynologiczne bądź działaniem
rakotwórczym, mutagennym i szkodliwym na rozrodczość, w połączeniu z różnorodnymi
zastosowaniami lub z zastosowaniami przez konsumentów. Zazwyczaj zastosowania
wspomnianych substancji obejmują różne obszary i nie zawężają się do żadnych szczególnych
zastosowań przemysłowych czy profesjonalnych lub do zastosowań przez konsumentów.
Ponadto przy opracowywaniu pierwszego CoRAP nie koncentrowano się szczególnie na żadnych
określonych grupach substancji.
W CoRAP wskazano także państwo członkowskie odpowiedzialne za ocenę każdej z substancji.
W 2012 r. 36 substancji zostanie poddane ocenie przez 17 państw członkowskich. Ocenę
pozostałych substancji wyznaczono na lata 2013 i 2014, jednak w związku z corocznymi
aktualizacjami CoRAP spodziewane są zmiany w zakresie liczby i doboru substancji

przeznaczonych do oceny w tych latach.
Począwszy od daty opublikowania CoRAP odpowiednie państwa członkowskie mają okres
jednego roku na dokonanie oceny substancji wyznaczonych na rok 2012 i, w uzasadnionych
przypadkach, na opracowanie projektu decyzji wzywającej rejestrujących do przedłożenia
dalszych informacji w celu objaśnienia wszelkich możliwych zagrożeń. Decyzję podejmie ECHA
po konsultacjach z właściwymi organami państwa członkowskiego i MSC, natomiast w razie
braku jednomyślności w MSC podejmie ją Komisja Europejska. Co się tyczy innych decyzji w
sprawie oceny, rejestrujący substancje uwzględnione w CoRAP będą mieli możliwość
przekazania uwag przed podjęciem jakiejkolwiek ostatecznej decyzji.

Dalsze informacje
Wykaz CoRAP
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/corap_2012_en.pdf
Pytania i odpowiedzi
http://echa.europa.eu/support/faqs/qa-corap-substance-evaluation
Biuletyn
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/fs_substance_evaluation_pl.pdf
Informacje nt. CoRAP
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan
Opinia komitetu państw członkowskich w sprawie CoRAP – wersja ogólnodostępna
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/member-state-committee/opinionson-draft-corap
Baza danych dot. zarejestrowanych substancji
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Kryteria doboru do celów uszeregowania substancji pod względem ważności w przypadku
oceny substancji (kryteria doboru CoRAP 2011)
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/background_doc_criteria_ed_32_2011_en.pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonych w maju 2011 r. warsztatów dot. oceny substancji
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/ws_on_substance_evaluation_may_2011_su
mmary_proceedings_en.pdf
Strony internetowe dot. oceny
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation
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