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ECHA anuncia um projeto de plano de
avaliação de substâncias para 2013-2015
A ECHA elaborou uma proposta de atualização do Plano de ação evolutivo
comunitário (CoRAP) para 2013-2015. O projeto contém 116 substâncias que
são propostas para revisão pelos Estados-Membros no âmbito do processo de
avaliação das substâncias do Regulamento REACH.
Helsínquia, 23 de outubro de 2012 - O projeto de atualização da lista contém 63
substâncias recentemente selecionadas e 53 substâncias da lista do primeiro plano publicado
em 29 de fevereiro de 2012. Estas substâncias serão avaliadas durante 2013, 2014 e 2015. A
ECHA publica agora uma versão pública do projeto, incluindo as denominações não
confidenciais das substâncias, os números CAS e CE, o ano previsto para a avaliação e as
informações de contacto dos Estados-Membros indicados para a realização da avaliação.
O processo CoRAP não inclui uma consulta pública. Contudo, a ECHA informa as partes
interessadas sobre os progressos efetuados, publicando este projeto de lista de substâncias, e
incentiva os registantes das substâncias a iniciarem a coordenação das suas ações e a
interagirem atempadamente com os Estados-Membros responsáveis pela avaliação.
O Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Regulamento REACH) estabelece que a ECHA apresentará
anualmente projetos de atualização do CoRAP aos Estados-Membros até 28 de fevereiro de
cada ano. O plano integra substâncias suspeitas de constituir um risco para a saúde humana
ou para o ambiente. A avaliação das substâncias é o processo que permite a clarificação
desses riscos no âmbito do Regulamento REACH. Durante o processo de avaliação, podem ser
solicitadas informações suplementares aos registantes das substâncias sempre que for
considerado necessário obter dados adicionais para clarificar a suspeita de risco. A avaliação
pode confirmar o risco em causa ou, em alternativa, concluir que a substância não constitui
um risco e que não são necessárias mais informações.
O projeto de plano foi elaborado em estreita colaboração com os Estados-Membros, tendo em
conta os critérios de risco acordados para a seleção das substâncias. Os Estados-Membros
também apresentaram propostas para a inclusão de substâncias na lista com base nas
prioridades nacionais.
Em muitos casos, as preocupações iniciais estão associadas a potenciais propriedades PBT
(persistência, bioacumulação e toxicidade), a suspeita de desregulação endócrina ou a
potenciais propriedades cancerígenas, mutagénicas e tóxicas em conjunto com a utilização
dispersiva generalizada ou a utilização pelos consumidores. Em geral, as utilizações destas
substâncias abrangem vários domínios e não incidem em utilizações específicas por parte da
indústria, dos profissionais ou dos consumidores.

A ECHA apresentou o projeto de atualização do CoRAP para 2013-1015 às autoridades
competentes dos Estados-Membros e ao Comité de Estados-Membros da ECHA. O Comité inicia
os seus debates esta semana e tenciona emitir um parecer sobre o projeto de plano em
fevereiro de 2013. A ECHA adotará, em seguida, a versão final do CoRAP para 2013-2015 com
base no parecer do Comité.
A ECHA pretende adotar e publicar a versão final do CoRAP para 2013-2015 durante o mês de
março de 2013. Esta versão final indicará o Estado-Membro responsável pela avaliação de
cada substância e as razões para as preocupações iniciais. A partir da data de publicação da
versão final do CoRAP para 2013-2015, os Estados-Membros em causa têm um ano para
avaliar as substâncias especificadas para o ano de 2013 e, desde que tal se justifique, preparar
um projeto de decisão a solicitar aos registantes a apresentação de informações
suplementares para clarificar qualquer risco potencial. Esses projetos de decisão serão
analisados pelos restantes Estados-Membros e, se necessário, aprovados pelo Comité dos
Estados-Membros antes de a ECHA emitir uma decisão final. Os registantes das substâncias
incluídas na versão final do CoRAP terão a possibilidade de apresentar observações antes da
adoção de uma decisão final a solicitar informações adicionais.

Informações adicionais


Projeto de lista do CORAP 2013-2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Páginas Web do CORAP
http://www.echa.europa.eu/pt/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan



Ficha técnica sobre avaliação de substâncias
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_pt.pdf



Pesquisa de substâncias químicas
http://www.echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals



Critérios de seleção para atribuir prioridade a substâncias numa avaliação de
substância (critérios de seleção do CoRAP de 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Páginas Web sobre avaliação de substâncias
http://www.echa.europa.eu/pt/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan



Procedimentos relacionados com a avaliação de substâncias (Páginas Web sobre
Procedimentos públicos)
http://www.echa.europa.eu/pt/web/guest/about-us/the-way-we-work/procedures-andpolicies/public-procedures

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

