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ECHA offentliggør udkast til plan for
stofvurdering for 2013-2015
ECHA har udarbejdet et udkast til opdatering af den rullende
fællesskabshandlingsplan (CoRAP) for 2013-2015. Udkastet indeholder 116
stoffer, der foreslås vurderet af medlemsstaterne i henhold til
stofvurderingsprocessen i REACH-forordningen.
Helsingfors, den 23. oktober 2012 – Udkastet til den opdaterede liste indeholder 63 nyvalgte
stoffer foruden 53 stoffer fra den første plan, der blev offentliggjort den 29. februar 2012.
Stofferne er allokeret til vurdering i 2013, 2014 og 2015. ECHA udsender nu en offentlig version
af udkastet til planen. Heri er angivet de ikke-fortrolige stofnavne, CAS- og EF-numre, foreløbigt
vurderingsår og kontaktdetaljer for den medlemsstat, som foreslås at udføre vurderingen.
I CoRAP-processen indgår der ikke en offentlig høring. ECHA informerer imidlertid de
interesserede parter om de opnåede fremskridt gennem offentliggørelsen af dette udkast til
listen over stoffer og opfordrer registranterne af stofferne til at begynde at koordinere deres
aktiviteter og til på et tidligt tidspunkt at vekselvirke med de medlemsstater, der foretager
vurderingen.
I henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 skal ECHA senest den 28. februar hvert år
fremsende udkast til ajourføring af CoRAP til medlemsstaterne. Planen omfatter stoffer, der
mistænkes for at udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Stofvurdering er den
proces i henhold til REACH, der giver mulighed for afklaring af sådanne risici. Under vurderingen
kan der anmodes om yderligere oplysninger fra registranterne af stofferne, når dette anses for
nødvendigt for at afklare den formodede risiko. Vurderingen kan resultere i en bekræftelse af
den formodede risiko eller kan munde ud i, at stoffet ikke udgør en risiko, og at der ikke
behøves yderligere data.
Udkastet til planen er udarbejdet i tæt samarbejde med medlemsstaterne under hensyntagen
til de aftalte risikobaserede kriterier for udvælgelse af stoffer. Medlemsstaterne har derudover
foreslået stoffer på grundlag af nationale prioriteringer.
De indledende bekymringer vedrører i mange tilfælde potentielle persisterende,
bioakkumulerende og toksiske egenskaber (PBT), mistanke om hormonforstyrrende egenskaber
eller mistanke om kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske egenskaber af stoffer
med udbredt anvendelse eller forbrugeranvendelse. Sædvanligvis fordeler de pågældende
stoffers anvendelse sig på en række områder og er ikke rettet mod bestemte industrielle eller
erhvervsmæssige formål eller forbrugeranvendelser.
Udkastet til CoRAP-opdateringen for 2013-2015 er af ECHA forelagt medlemsstaternes
kompetente myndigheder og ECHA’s medlemsstatsudvalg. Udvalget indleder sine drøftelser i

denne uge og vil fremsætte en udtalelse om udkastet til planen i februar 2013. ECHA vedtager
derefter den endelige opdaterede CoRAP for 2013-2015 på grundlag af udvalgets udtalelse.
ECHA forventer at vedtage og offentliggøre den endelige CoRAP-opdatering for 2013-2015 i
marts 2013. Den endelige CoRAP-opdatering for 2013-2015 vil angive, hvilken medlemsstat, der
er ansvarlig for vurderingen af hvert stof, og de indledende grunde til bekymring. Fra
offentliggørelsen af den endelige CoRAP-opdatering for 2013-2015 har de pågældende
medlemsstater ét år til at vurdere de stoffer, der er angivet for 2013, og, hvis det skønnes
nødvendigt, udarbejde udkast til en afgørelse om, at der skal anmodes om yderligere
oplysninger til afklaring af de formodede risici. Sådanne udkast til afgørelse skal gennemgås af
de øvrige medlemsstater og om nødvendigt vedtages af Medlemsstatsudvalget, før ECHA træffer
en afgørelse. De registranter af stoffer, der er opført i den endelige CoRAP, vil få lejlighed til at
fremsætte kommentarer, inden der træffes endelig beslutning om anmodning om yderligere
oplysninger.

Yderligere oplysninger


Udkast til CORAP-liste for 2013-2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



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



Faktablad om stofvurdering
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_en.pdf



Søgning efter kemikalier
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Udvælgelseskriterier for prioritering af stoffer til stofvurdering (CoRAPudvælgelseskriterier for 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Websider vedrørende vurdering
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Procedurer relateret til stofvurdering (websider vedrørende offentlige procedurer)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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