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Ο ECHA ανακοινώνει το σχέδιο του
προγράμματος αξιολόγησης ουσιών για την
περίοδο 2013-2015
Ο ECHA κατάρτισε πρόταση επικαιροποίησης του κοινοτικού κυλιόμενου
προγράμματος δράσης (CoRAP) για την περίοδο 2013-2015. Στο σχέδιο του
προγράμματος προτείνεται η επανεξέταση 116 ουσιών από τα κράτη μέλη στο
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης ουσιών του κανονισμού REACH.
Ελσίνκι, 23 Οκτωβρίου 2012 – Στο σχέδιο επικαιροποίησης του καταλόγου περιλαμβάνονται
63 νέες επιλεχθείσες ουσίες και 53 ουσίες από την πρώτη δημοσίευση του σχεδίου στις
29 Φεβρουαρίου 2012. Η διενέργεια της αξιολόγησης των εν λόγω ουσιών θα κατανεμηθεί στα
έτη 2013, 2014 και 2015. Ο ECHA δημοσιεύει τη νέα έκδοση του σχεδίου προγράμματος στο
οποίο περιλαμβάνονται οι μη εμπιστευτικού χαρακτήρα ονομασίες ουσιών, οι αριθμοί CAS και
ΕΚ, το ενδεικτικό έτος αξιολόγησης και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου κράτους
μέλους που θα διενεργήσει την αξιολόγηση.
Η διαδικασία CoRAP δεν περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, μέσω του ως άνω σχεδίου
καταλόγου ουσιών, ο ECHA ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την
επιτευχθείσα πρόοδο και ενθαρρύνει τους καταχωρίζοντες των ουσιών να ξεκινήσουν τον
συντονισμό των δράσεών τους και να έλθουν εγκαίρως σε επαφή με τα κράτη μέλη που θα
διενεργήσουν την αξιολόγηση.
Βάσει του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 απαιτείται από τον ECHA να υποβάλλει στα
κράτη μέλη το σχέδιο ετήσιας επικαιροποίησης του CoRAP έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Το σχέδιο αφορά ουσίες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέχουν κίνδυνο για την υγεία του
ανθρώπου ή το περιβάλλον. Η αξιολόγηση ουσιών είναι μια διαδικασία του κανονισμού REACH η
οποία επιτρέπει την αποσαφήνιση των εν λόγω κινδύνων. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, και
εφόσον κριθεί απαραίτητη η παροχή πρόσθετων δεδομένων για την αποσαφήνιση του
εικαζόμενου κινδύνου, ενδέχεται να κληθούν οι καταχωρίζοντες των ουσιών να υποβάλουν
περαιτέρω πληροφορίες. Η αξιολόγηση μπορεί να καταλήξει σε επιβεβαίωση του εικαζόμενου
κινδύνου ή στο συμπέρασμα ότι η ουσία δεν συνιστά κίνδυνο και ότι δεν είναι απαραίτητη η
παροχή πρόσθετων πληροφοριών.
Το σχέδιο προγράμματος καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας
υπόψη τα συμφωνηθέντα κριτήρια για την επιλογή των ουσιών βάσει του κινδύνου που αυτές
ενέχουν. Τα κράτη μέλη πρότειναν και ουσίες βάσει των εθνικών τους προτεραιοτήτων.
Σε πολλές περιπτώσεις οι αρχικές ανησυχίες σχετίζονται με τις δυνητικές ιδιότητες
ανθεκτικότητας, βιοσυσσωρευσιμότητας και τοξικότητας, την εικαζόμενη ενδοκρινική διαταραχή
ή τις ιδιότητες καρκινογένεσης, μεταλλαξιογένεσης και τοξικότητας στην αναπαραγωγή, σε

συνδυασμό με τις ποικίλες χρήσεις τους, μεταξύ των οποίων και αυτές των καταναλωτών.
Γενικά, η χρήση των εν λόγω ουσιών καλύπτει ποικίλους τομείς και δεν αφορά μια
συγκεκριμένη βιομηχανική, επαγγελματική ή καταναλωτική χρήση.
Ο ECHA έχει υποβάλει το σχέδιο επικαιροποίησης του CoRAP για την περίοδο 2013-2015 στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στην επιτροπή των κρατών μελών του ECHA. Η επιτροπή
ξεκινά τις διαβουλεύσεις της αυτή την εβδομάδα και σκοπεύει να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου
προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2013. Στη συνέχεια, ο ECHA εγκρίνει την τελική
επικαιροποίηση του CoRAP για την περίοδο 2013-2015 βάσει της γνώμης της επιτροπής.
Στόχος του ECHA είναι να εγκρίνει και να δημοσιεύσει την τελική επικαιροποίηση του CoRAP για
την περίοδο 2013-2015 στη διάρκεια του Μαρτίου του 2013. Στην τελική επικαιροποίηση του
CoRAP για την περίοδο 2013-2015 θα υποδεικνύεται το κράτος μέλος που θα είναι υπεύθυνο
για την αξιολόγηση κάθε ουσίας και οι αρχικοί λόγοι ανησυχίας. Μετά τη δημοσίευση της
τελικής επικαιροποίησης του CoRAP για την περίοδο 2013-2015, τα αντίστοιχα κράτη μέλη θα
έχουν στη διάθεσή τους έναν χρόνο για να αξιολογήσουν τις ουσίες που έχουν καθοριστεί για το
2013 και, εφόσον χρειαστεί, να εκπονήσουν σχέδιο απόφασης βάσει του οποίου ζητούνται
περισσότερες πληροφορίες για την αποσαφήνιση των πιθανολογούμενων κινδύνων. Τα εν λόγω
σχέδια απόφασης θα επανεξετάζονται από τα άλλα κράτη μέλη και, όπου κρίνεται σκόπιμο, θα
επικυρώνονται από την επιτροπή των κρατών μελών πριν την έκδοση της τελικής απόφασης του
ECHA. Οι καταχωρίζοντες ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο τελικό CoRAP θα μπορούν να
υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους πριν από τη λήψη οιασδήποτε τελικής απόφασης περί
υποβολής αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχέδιο καταλόγου CORAP 2013 – 2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



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



Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αξιολόγηση ουσίας
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_el.pdf



Αναζήτηση χημικών ουσιών
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Κριτήρια επιλογής για την ιεράρχηση της προτεραιότητας των προς αξιολόγηση
ουσιών (κριτήρια επιλογής CoRAP 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Ιστοσελίδες σχετικά με την αξιολόγηση
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Διαδικασίες σχετικά με την αξιολόγηση ουσιών (ιστοσελίδες δημόσιων διαδικασιών)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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