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ECHA publicē plāna projektu vielu
izvērtēšanai 2013.–2015. gadā
ECHA ir izstrādājusi atjaunināšanas priekšlikumu Kopienas rīcības plānam
(CoRAP) 2013.–2015. gadam. Plāna projektā iekļautas 116 vielas, ko
dalībvalstīm piedāvā pārskatīt REACH regulas vielu izvērtēšanas procesā.
Helsinki, 2012. gada 23. oktobris – atjauninātā saraksta projektā ir iekļautas 63 no jauna
atlasītas vielas un 53 vielas no pirmā plāna, ko publicēja 2012. gada 29. februārī. Šīs vielas
paredzēts izvērtēt 2013., 2014. un 2015. gadā. ECHA tagad publicē plāna projekta publisko
redakciju, tostarp nekonfidenciālos vielu nosaukumus, CAS un EK numurus, plānoto
izvērtēšanas gadu un kontaktinformāciju paredzētajā izvērtēšanas dalībvalstī.
CoRAP process neparedz sabiedrisko apspriešanu. Tomēr ECHA informē ieinteresētās personas
par padarīto, publicējot šo vielu saraksta projektu, un aicina vielu reģistrētājus uzsākt savu
darbību saskaņošanu un laikus veidot kontaktus ar izvērtēšanas dalībvalstīm.
REACH Regula (EK) Nr. 1907/2006 uzdod ECHA iesniegt CoRAP ikgadējā atjauninājuma projektu
dalībvalstīm līdz katra gada 28. februārim. Plānā iekļautas vielas, par kurām ir aizdomas, ka tās
apdraudēs cilvēku veselību vai vidi. Vielu izvērtēšana ir process, kas paredzēts REACH un ļauj
izskaidrot šos riskus. Izvērtēšanas procesā vielu reģistrētājiem var pieprasīt papildu informāciju,
ja papildu datus atzīst par nepieciešamiem aizdomīgo risku izskaidrošanai. Izvērtējums var
beigties ar aizdomu apstiprinājumu par riska esamību, vai arī tas var secināt, ka viela nerada
apdraudējumu un nav nepieciešami papildu dati.
Plāna projekts ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, ņemot vērā saskaņotos riska
kritērijus vielu atlasē. Arī dalībvalstis piedāvāja vielas, pamatojoties uz valstu prioritātēm.
Daudzos gadījumos sākotnējās bažas saistījās ar iespējamām noturīgām, bioakumulatīvām un
toksiskām (PBT) īpašībām, aizdomām par endokrīniem traucējumiem vai kancerogēnām,
mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām īpašībām, ko saasina plaša patēriņa
lietošana. Kopumā šīs vielas lieto dažādās jomās, un tās neaprobežojas ar kādu konkrētu
lietojumu rūpniecībā, profesionālajā darbībā vai patēriņa lietošanā.
ECHA ir iesniegusi CoRAP atjauninājuma projektu 2013.–2015. gadam dalībvalstu
kompetentajām iestādēm un ECHA Dalībvalstu komitejai. Komiteja šonedēļ uzsāks apspriešanu
un plāno sniegt atzinumu par plāna projektu 2013. gada februārī. Pēc tam ECHA pieņems galīgo
CoRAP atjauninājumu 2013.–2015. gadam, pamatojoties uz šīs komitejas atzinumu.
Galīgo CoRAP atjauninājumu 2013.–2015. gadam ECHA vēlas pieņemt un publicēt 2013. gada
martā. Galīgajā CoRAP atjauninājumā 2013.–2015. gadam būs norādītas dalībvalstis, kas būs
atbildīgas par katras vielas izvērtēšanu un sākotnējiem bažu iemesliem. Pēc galīgā CoRAP

atjauninājuma 2013.–2015. gadam publicēšanas attiecīgām dalībvalstīm būs viens gads laika,
lai izvērtētu vielas, ko paredzēts izvērtēt 2013. gadā, un – ja to atzīs par nepieciešamu –
sagatavotu lēmuma projektu, pieprasot papildu informāciju, kas ļaus izskaidrot aizdomīgos
riskus. Šos lēmuma projektus izskatīs citas dalībvalstis un vajadzības gadījumā apstiprinās
Dalībvalstu komiteja, pirms ECHA pieņems galīgo lēmumu. Vielu reģistrētājiem, kas uzskaitīti
galīgajā CoRAP, tiks dota iespēja iesniegt piezīmes, pirms jebkāda galīgā lēmuma pieņemšanas
par papildu informācijas pieprasīšanu.

Papildu informācija


CoRAP saraksta 2013.–2015. gadam projekts
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



CoRAP tīmekļa vietnes
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/communityrolling-action-plan



Faktu lapa par vielu izvērtēšanu
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_lv.pdf



Ķimikāliju meklēšana
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Atlases kritēriji prioritāro vielu noteikšanai, lai veiktu vielu izvērtēšanu
(2011. gada CoRAP atlases kritēriji)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Izvērtēšanas tīmekļa vietnes
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Ar vielu izvērtēšanu saistītās procedūras (publisko procedūru tīmekļa vietnes)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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