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Utvärdering av ämnen inleds i enlighet med
Reach – den första förteckningen över
ämnen publicerad
Den första löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP) innehåller
90 ämnen som medlemsstaterna ska utvärdera i utvärderingsprocessen enligt
Reach-förordningen. Dessa ämnen utvärderas 2012, 2013 och 2014.
Helsingfors den 29 februari 2012 – Den första löpande handlingsplanen för gemenskapen
(CoRAP) avser 90 ämnen som misstänks utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.
CoRAP-förteckningen har utarbetats i nära samarbete med medlemsstaterna med hänsyn
tagen till de överenskomna riskbaserade kriterierna för urvalet av ämnen. Echa har antagit
CoRAP på grundval av Echas medlemsstatskommittés positiva yttrande som antogs enhälligt
den 9 februari 2012.
Ämnesutvärdering är den process enligt Reach som gör det möjligt att klarlägga risker. Efter
utvärderingen kan ytterligare information begäras från registranterna av ämnena, om fler
uppgifter anses vara nödvändiga för att klarlägga den misstänkta risken.
Ämnesutvärdering är ett viktigt verktyg för utöka informationen om kemikalier. Nu är man
enligt Echas verkställande direktör Geert Dancet bättre rustad att hantera och främja säker
användning av kemikalier i samarbete med medlemsstaterna.
I CoRAP beskrivs kortfattat för varje ämne de farhågor som inledningsvis har uttryckts. I
många fall har farhågorna samband med potentiell persistens, bioackumulering och toxicitet,
hormonstörande egenskaper eller cancerogenicitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet i
kombination med mycket spridd användning eller användning bland konsumenter.
Användningen av dessa ämnen täcker i allmänhet olika områden och är inte inriktad på någon
speciell industriell, yrkesmässig användning eller användning bland konsumenter. Man
inriktade sig inte heller speciellt på vissa grupper av ämnen för den första löpande
handlingsplanen.
I CoRAP anges också vilken medlemsstat som är ansvarig för utvärderingen av varje ämne. År
2012 kommer 36 ämnen att utvärderas av 17 medlemsstater. Resten har avsatts för 2013 och
2014, men antalet och urvalet av förtecknade ämnen för dessa år ändras förmodligen vid de
årliga uppdateringarna av CoRAP.
Från det att CoRAP publicerats har medlemsstaterna i fråga ett år på sig för att utvärdera de
ämnen som har angetts för 2012 och att om det är befogat utarbeta ett utkast till beslut med
begäran om att registranten (registranterna) ska lämna ytterligare information för att
klarlägga en eventuell risk. Beslutet kommer att fattas av Echa efter samråd med de behöriga
myndigheterna i medlemsstaten och medlemsstatskommittén, eller av Europeiska

kommissionen om det inte råder enighet i medlemsstatskommittén. När det gäller andra
utvärderingsbeslut kommer registranterna av ämnena i CoRAP att få tillfälle att yttra sig innan
definitivt beslut fattas.

Mer information
CoRAP-förteckningen
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/corap_2012_en.pdf
Frågor och svar
http://echa.europa.eu/support/faqs/qa-corap-substance-evaluation
Faktablad
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/fs_substance_evaluation_sv.pdf
Om CoRAP
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan
Medlemsstatskommitténs yttrande om CoRAP  offentlig version
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/member-state-committee/opinionson-draft-corap
Databasen med registrerade ämnen
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Urvalskriterier för prioritering av ämnen för ämnesutvärdering (urvalskriterier för CoRAP 2011)
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/background_doc_criteria_ed_32_2011_en.pdf
Protokoll från workshopen i maj 2011 om ämnesutvärdering
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/ws_on_substance_evaluation_may_2011_su
mmary_proceedings_en.pdf
Webbplatser för utvärdering
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

