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Agencija ECHA napoveduje osnutek načrta
za evalvacijo snovi v obdobju 2013–2015
Agencija ECHA je pripravila predlog posodobitve tekočega akcijskega načrta
Skupnosti (CoRAP) za obdobje 2013–2015. Osnutek načrta vsebuje 116 snovi,
ki naj bi jih predvidoma pregledale države članice v skladu s postopkom
evalvacije snovi iz uredbe REACH.
Helsinki, 23. oktobra 2012 – Osnutek posodobitve seznama vključuje 63 na novo izbranih
snovi in 53 snovi iz prvega načrta, ki je bil objavljen 29. februarja 2012. Te snovi so
razporejene za evalvacijo v letih 2013, 2014 in 2015. Agencija ECHA zdaj objavlja javno
različico osnutka načrta, vključno z imeni snovi, ki niso zaupna, številkami CAS in ES,
predvidenim letom evalvacije in kontaktnimi podatki države, ki bo predvidoma evalvirala snov.
Postopek posodobitve načrta CoRAP ne vključuje javnega posvetovanja. Vendar pa agencija z
objavo tega osnutka seznama snovi zainteresirane strani obvešča o doseženem napredku in
registracijske zavezance za snovi spodbuja, naj začnejo usklajevati svoje ukrepe in zgodaj
sodelovati z državami članicami, ki bodo snovi evalvirale.
Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 zahteva, da agencija ECHA državam članicam vsako leto do
28. februarja predloži osnutek letne posodobitve tekočega akcijskega načrta Skupnosti. V
načrtu so obravnavane snovi, pri katerih obstaja sum, da pomenijo tveganje za zdravje ljudi ali
okolje. Evalvacija snovi je postopek v skladu z uredbo REACH, ki omogoča pojasnitev takih
tveganj. Od registracijskih zavezancev se lahko med evalvacijo zahtevajo dodatne informacije,
če se meni, da so za pojasnitev domnevnega tveganja potrebni dodatni podatki. Na podlagi
evalvacije se lahko domnevno tveganje potrdi ali pa se ugotovi, da snov ne pomeni tveganja in
dodatni podatki niso potrebni.
Osnutek načrta je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z državami članicami ob upoštevanju
dogovorjenih meril, ki temeljijo na tveganju, za izbiro snovi. Države članice so snovi predlagale
tudi na podlagi nacionalnih prednostnih nalog.
V številnih primerih je začetna zaskrbljenost povezana z možno obstojnostjo, kopičenjem v
organizmih in strupenimi lastnostmi (PBT), domnevnim endokrinimi motnjami ali rakotvornimi,
mutagenimi lastnostmi in strupenostjo za razmnoževanje v kombinaciji z močno razširjeno
uporabo ali uporabo pri potrošnikih. Na splošno uporabe teh snovi zajemajo različna področja
in niso osredotočene na posebno industrijsko, strokovno ali potrošniško uporabo.
Agencija ECHA je osnutek posodobitve tekočega akcijskega načrta Skupnosti za obdobje 2013–
2015 predložila pristojnim organom držav članic in svojemu Odboru držav članic. Odbor začne
razprave ta teden in bo mnenje o osnutku načrta predvidoma izdal februarja 2013. Agencija bo

nato na podlagi njegovega mnenja sprejela končno posodobitev tekočega akcijskega načrta
Skupnosti za obdobje 2012–2015.
Agencija namerava končno posodobitev tekočega akcijskega načrta Skupnosti za obdobje
2013–2015 sprejeti in objaviti marca 2013. V tem končnem načrtu CoRAP za zadevno obdobje
bodo navedeni država članica, pristojna za evalvacijo posamezne snovi, in začetni razlogi za
zaskrbljenost. Zadevne države članice bodo imele po objavi končnega načrta CoRAP za
navedeno obdobje leto dni časa, da opravijo evalvacijo snovi, določenih za leto 2013, in po
potrebi pripravijo osnutek sklepa, v katerem zahtevajo dodatne informacije za pojasnitev
domnevnih tveganj. Druge države članice bodo take osnutke sklepov pregledale in po potrebi
sprejele soglasje v Odboru držav članic, preden bo agencija ECHA izdala končni sklep.
Registracijski zavezanci za snovi, navedene v končnem načrtu CoRAP, bodo lahko predložili
pripombe pred sprejetjem končnega sklepa o zahtevi za dodatne informacije.

Dodatne informacije


Seznam snovi iz osnutka načrta CORAP za obdobje 2013–2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Spletne strani o načrtu CORAP
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/communityrolling-action-plan



Informativni bilten o evalvaciji snovi
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_sl.pdf



Iskanje kemikalij
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Izbirna merila za prednostno razvrščanje snovi za evalvacijo (izbirna merila v
načrtu CoRAP za leto 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Spletne strani o evalvaciji
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Postopki, povezani z evalvacijo snovi (spletne strani o javnih postopkih)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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