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Agentura ECHA oznamuje návrh plánu pro
hodnocení látek na období 2013–2015
Agentura ECHA vypracovala návrh aktualizace průběžného akčního plánu
Společenství (CoRAP) na období 2013–2015. Návrh plánu obsahuje 116 látek,
u kterých se navrhuje přezkum ze strany členských států v rámci procesu
hodnocení látek nařízení REACH.
Helsinky 23. října 2012 – Návrh aktualizovaného seznamu obsahuje 63 nově zvolených
látek a 53 látek z prvního plánu zveřejněného dne 29. února 2012. Tyto látky jsou zařazeny
pro hodnocení v průběhu let 2013, 2014 a 2015. Agentura ECHA nyní vydává veřejnou verzi
návrhu plánu, včetně názvů látek, které nejsou důvěrné, čísel CAS- a ES-, předběžného roku
hodnocení a kontaktních údajů navrženého členského státu provádějícího hodnocení.
Proces plánu CoRAP nezahrnuje veřejnou konzultaci. Agentura ECHA však partnery informuje o
pokroku učiněném na základě zveřejnění tohoto návrhu seznamu látek a pobízí žadatele o
registraci látek, aby začali koordinovat své kroky a v rané fázi navázali spolupráci s členskými
státy provádějícími hodnocení.
Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 požaduje, aby agentura ECHA předložila členským státům
roční návrh aktualizace plánu CoRAP každý rok do 28. února. Plán se zabývá látkami, u kterých
existuje podezření, že představují riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Hodnocení
látek je proces podle nařízení REACH, který umožňuje taková rizika objasnit. V průběhu
procesu hodnocení si lze od žadatelů o registraci látek vyžádat další informace, pokud se má za
to, že k objasnění podezřelého rizika jsou nezbytné další údaje. Výsledkem hodnocení může
být potvrzení existence podezřelého rizika, případně závěr, že látka nepředstavuje riziko a že
další údaje nejsou potřebné.
Návrh plánu byl vypracován v úzké spolupráci s členskými státy a při zohlednění dohodnutých
kritérií výběru látek vycházejících z rizik. Členské státy také navrhly látky na základě národních
priorit.
V mnoha případech se počáteční obavy týkají potenciálních perzistentních, bioakumulativních a
toxických vlastností (PBT), podezření na narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo
karcinogenních, mutagenních vlastností či vlastností toxicity pro reprodukci v kombinaci se
širokým použitím nebo spotřebitelským použitím. Použití těchto látek zpravidla pokrývá různé
oblasti a nezaměřuje se na žádná konkrétní průmyslová či odborná použití nebo spotřebitelská
použití.
Agentura ECHA předložila příslušným úřadům členských států a Výboru členských států
agentury ECHA návrh aktualizace plánu CoRAP na období 2013–2015. Výbor zahajuje svá
jednání tento týden a plánuje vydání stanoviska k návrhu plánu v únoru 2013. Na základě

stanoviska výboru pak agentura ECHA přijme konečnou aktualizaci plánu na období 2013–
2015.
Cílem agentury ECHA je přijmout a zveřejnit konečnou aktualizaci plánu CoRAP na období
2013-2015 v průběhu března 2013. Konečná aktualizace plánu CoRAP na období 2013–2015
bude uvádět členský stát odpovědný za hodnocení každé látky a počáteční důvody obav.
Příslušné členské státy mají od uveřejnění konečné aktualizace plánu CoRAP na období 2013–
2015 jeden rok na vyhodnocení látek specifikovaných pro rok 2013 a v případech, kdy se to
považuje za nezbytné, na vypracování návrhu rozhodnutí o vyžádání dalších informací pro
objasnění podezřelých rizik. Před tím, než agentura ECHA vydá konečné rozhodnutí, tyto
návrhy rozhodnutí přezkoumají ostatní členské státy a v případě nutnosti je schválí Výbor
členských států. Žadatelé o registraci látek zařazených na konečný seznam v rámci CoRAP
dostanou před přijetím konečného rozhodnutí o vyžádání dalších informací příležitost vyjádřit
své připomínky.

Další informace


Návrh seznamu CORAP na období 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/cs/web/guest/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan



Informační list o hodnocení látky
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_cs.pdf



Vyhledávání chemických látek
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Kritéria výběru pro stanovení priority látek pro účely hodnocení látek (kritéria
výběru pro CoRAP na rok 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Webové stránky týkající se hodnocení
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Postupy týkající se hodnocení látky (webové stránky týkající se veřejných
postupů)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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