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Începe evaluarea substanţelor în temeiul
Regulamentului REACH: s-a publicat prima
listă de substanţe
Primul plan comunitar de acţiune flexibil (CoRAP) conţine 90 de substanţe pe
care statele membre le vor evalua conform procesului de evaluare a
substanţelor prevăzut de Regulamentul REACH. Aceste substanţe vor fi
evaluate în 2012, 2013 şi 2014.
Helsinki, 29 februarie 2012 – Primul plan comunitar de acţiune flexibil (CoRAP) vizează 90
de substan e care sunt suspectate că prezintă riscuri pentru sănătatea umană sau pentru
mediu. Lista CoRAP a fost pregătită în strânsă cooperare cu statele membre, pentru selectarea
substan elor luându-se în considerare criteriile convenite pe bază de riscuri. ECHA a adoptat
CoRAP pe baza avizului favorabil al Comitetului statelor membre al ECHA (CSM), care a fost
adoptat prin consens la 9 februarie 2012.
Evaluarea substanţelor reprezintă procesul prevăzut de Regulamentul REACH care permite
clarificarea riscurilor. După evaluare, solicitan ilor înregistrării substan elor li se pot cere
informa ii suplimentare atunci când se consideră că este nevoie de date suplimentare pentru
a clarifica riscul suspectat.
Evaluarea substanţelor reprezintă un instrument important pentru suplimentarea informa iilor
privind produsele chimice. În prezent, utilizarea în condi ii de siguran ă a produselor chimice
poate fi mai bine abordată i promovată în cooperare cu statele membre, declară directorul
executiv al ECHA, Geert Dancet.
În CoRAP, motivele preocupărilor ini iale sunt descrise pe scurt pentru fiecare substan ă în
parte. În multe cazuri, preocupările au legătură cu o potenţială persisten ă, bioacumulare i
toxicitate, cu tulburări ale sistemului endocrin sau caracteristicile cancerigene, mutagene i
toxice pentru reproducere, în combinaţie cu utilizarea/utilizările puternic dispersivă/dispersive
sau de către consumatori. În general, utilizările acestor substan e cuprind domenii diferite şi
nu vizează în mod special niciuna din utilizările industriale, profesionale sau de către
consumatori. Mai mult, primul CoRAP nu a vizat în mod specific anumite grupe de substan e.
De asemenea, CoRAP indică statul membru care este responsabil pentru evaluarea fiecărei
substan e. În 2012, 17 state membre vor evalua 36 de substan e. Substan ele rămase au
fost consemnate pentru 2013 şi 2014, dar se a teaptă ca numărul i selec ia acestor
substan e să fie modificate în actualizările anuale ale CoRAP.

De la publicarea CoRAP, statele membre respective au la dispozi ie un an pentru a evalua
substan ele specificate pentru anul 2012 şi, dacă este cazul, pentru a pregăti un proiect de
decizie prin care se cere solicitantului/solicitanţilor înregistrării să prezinte informa ii
suplimentare în vederea clarificării oricărui risc poten ial. Decizia va fi luată de ECHA după
consultarea cu autorită ile competente din statul membru i cu CSM, sau de către Comisia
Europeană în cazul în care nu există unanimitate în CSM. În ceea ce prive te alte decizii de
evaluare, solicitan ii înregistrării substan elor consemnate în CoRAP vor avea posibilitatea de
a prezenta observaţii înainte de adoptarea deciziei finale.

Informaţii suplimentare
Lista CoRAP
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/corap_2012_en.pdf
Întrebări şi răspunsuri
http://echa.europa.eu/support/faqs/qa-corap-substance-evaluation
Fişă informativă
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/fs_substance_evaluation_en.pdf
Despre CoRAP
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan
Avizul elaborat de Comitetul statelor membre referitor la CoRAP - versiune publică
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/member-state-committee/opinionson-draft-corap
Bază de date cu substanţele înregistrate
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Criterii de selecţie pentru stabilirea priorităţilor pentru evaluarea substanţelor (criterii de
selecţie 2011 CoRAP)
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/background_doc_criteria_ed_32_2011_en.pdf
Lucrările Atelierului privind evaluarea substan elor din mai 2011
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/ws_on_substance_evaluation_may_2011_su
mmary_proceedings_en.pdf
Pagini internet privind evaluarea
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation
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