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ECHA avaldab 2013.–2015. aasta ainete
hindamisplaani kavandi
ECHA on koostanud ettepaneku ajakohastada 2013.–2015. aasta ühenduse
hindamisplaani (CoRAP). Kavand sisaldab 116 ainet, mida liikmesriigid
peavad REACH-määruse kohaselt hindama.
Helsingi, 23. oktoober 2012 – Ajakohastamise kavandi loetelus on 63 uut lisatud ainet ja
53 ainet 29. veebruaril 2012 avaldatud esimesest hindamisplaanist. Aineid hinnatakse 2013.,
2014. ja 2015. aastal. Nüüd avaldab ECHA hindamisplaani avaliku versiooni, mis sisaldab
ainete mittekonfidentsiaalseid nimetusi, CAS- ja EÜ numbreid, eeldatavaid hindamisaastaid ja
hindamisettepaneku teinud liikmesriigi kontaktandmeid.
Ühenduse hindamisplaani menetlus ei sisalda avalikku arutelu, kuid ECHA hoiab sidusrühmad
toimuvaga kursis, avaldades käesoleva ainete loetelu kavandi, ning julgustab ainete
registreerijaid alustama oma tegevuse kooskõlastamist ja tegema hindavate liikmesriikidega
varakult koostööd.
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) peab ECHA esitama ühenduse
hindamisplaani iga-aastase ajakohastamise kavandi liikmesriikidele iga aasta 28. veebruariks.
Hindamisplaan käsitleb aineid, mis võivad ohustada inimtervist või keskkonda. Ainete
hindamine on REACH-määruses sätestatud menetlus, millega saab selliseid riske välja
selgitada. Kui hindamisel leitakse, et oletatavate riskide väljaselgitamiseks on vaja lisateavet,
küsitakse seda aine registreerijalt. Hindamise tulemusena võidakse oletatava riski olemasolu
kinnitada või võidakse järeldada, et aine ei ole ohtlik ja lisateavet ei vajata.
Hindamisplaani kavand koostati tihedas koostöös liikmesriikidega. Ained valiti kokkulepitud
riskipõhiste kriteeriumide alusel. Liikmesriigid võisid plaani lisada aineid ka oma prioriteetide
järgi.
Sageli pidasid liikmesriigid ohtlikeks aineid, mis on laialdases või tarbijakasutuses ja millel on
samal ajal võimalikud PBT-omadused (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained),
endokriinseid häireid põhjustavad omadused või kantserogeensed, mutageensed või
reproduktiivtoksilised omadused. Üldiselt kasutatakse selliseid aineid mitmesugustes
valdkondades ja esile ei saa tuua konkreetseid tööstuslikke, kutselisi või tarbijakasutusalasid.
ECHA on esitanud 2013.–2015. aasta hindamisplaani ajakohastamise kavandi liikmesriikide
pädevatele asutustele ja ECHA liikmesriikide komiteele. Komitee alustab arutelu käesoleval
nädalal ja kavatseb esitada kavandi kohta arvamuse 2013. aasta veebruaris. Selle alusel võtab
ECHA vastu 2013.–2015. aasta hindamisplaani lõpliku ajakohastuse.
ECHA eesmärk on vastu võtta ja avaldada 2013.–2015. aasta hindamisplaani lõplik ajakohastus
2013. aasta märtsis. Selles märgitakse iga aine hindamise eest vastutav liikmesriik ja algsed

hindamispõhjused. Alates lõpliku ajakohastuse avaldamisest on asjaomastel liikmesriikidel aega
üks aasta, et hinnata 2013. aasta aineid ning vajaduse korral koostada otsusekavand, millega
nõutakse oletatavate riskide väljaselgitamiseks lisateavet. Teised liikmesriigid vaatavad
otsusekavandid läbi ja vajaduse korral annab liikmesriikide komitee neile oma kooskõlastuse,
enne kui ECHA teeb lõpliku otsuse. Lõplikus hindamisplaanis loetletud ainete registreerijatele
antakse võimalus esitada enne lisateabe nõudmise otsuse tegemist märkusi.
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