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Echa presenterar förslag till plan för
ämnesutvärdering 2013–2015
Echa har utarbetat ett förslag till uppdatering av den löpande handlingsplanen
för gemenskapen (CoRAP) för 2013–2015. Förslaget till plan innehåller
116 ämnen som medlemsstaterna ska utvärdera i utvärderingsprocessen enligt
Reach-förordningen.
Helsingfors den 23 oktober 2012 – Förslaget till uppdaterad CoRAP-förteckning innehåller
63 nya förslag på ämnen och 53 ämnen från den första planen, som publicerades den
29 februari 2012. Dessa ämnen ska utvärderas 2013, 2014 och 2015. Echa publicerar nu en
offentlig version av förslaget till plan, inklusive de icke-konfidentiella ämnesnamnen, CAS- och
EG-nummer, föreslaget utvärderingsår och kontaktuppgifter till den medlemsstat som föreslås
ansvara för utvärderingen.
CoRAP-processen innefattar inget offentligt samråd. Däremot informerar Echa intressenterna
om de framsteg som görs genom att publicera förslaget till förteckning över ämnen och
uppmuntrar registranterna av ämnena att börja samordna sina åtgärder och på ett tidigt
stadium börja samverka med de medlemsstater som ansvarar för utvärderingen.
Enligt Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 ska Echa varje år den 28 februari överlämna ett
förslag till uppdatering av CoRAP till medlemsstaterna. Planen avser ämnen som misstänks
utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Ämnesutvärdering är den process enligt Reach
som gör det möjligt att klarlägga sådana risker. Under utvärderingsprocessen kan ytterligare
information begäras från registranterna av ämnena, om fler uppgifter anses vara nödvändiga
för att klarlägga den misstänkta risken. Utvärderingen kan leda till att den misstänkta risken
bekräftas eller till slutsatsen att ämnet inte utgör någon risk och att inga fler data behövs.
Förslaget till plan har utarbetats i nära samarbete med medlemsstaterna med hänsyn tagen till
de överenskomna riskbaserade kriterierna för urvalet av ämnen. Dessutom har
medlemsstaterna föreslagit ämnen baserat på nationella prioriteringar.
I många fall har de inledande farhågorna samband med potentiell persistens, bioackumulering
och toxicitet (PBT-egenskaper), hormonstörande egenskaper eller cancerframkallande,
mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper i kombination med omfattande spridande
användning eller användning av konsumenter. Användningen av dessa ämnen omfattar i
allmänhet olika områden och har inte fokus på några särskilda industriella eller yrkesmässiga
användningar eller konsumentanvändningar.

Echa har överlämnat förslaget till uppdaterad CoRAP för 2013–2015 till medlemsstaternas
behöriga myndigheter och Echas medlemsstatskommitté. Kommittén inleder sina diskussioner
denna vecka och planerar att avge ett yttrande om förslaget till plan i februari 2013. Echa
kommer sedan att anta den slutliga uppdaterade CoRAP för 2013–2015 baserat på kommitténs
yttrande.
Echas mål är att anta och publicera den slutliga uppdaterade CoRAP för 2013–2015 i mars 2013.
I denna slutversion för 2013–2015 kommer det att anges vilken medlemsstat som anvsvarar för
utvärderingen av varje ämne och vilka farhågor som togs upp inledningsvis. Från och med att
den slutliga uppdaterade CoRAP publiceras har respektive medlemsstat ett år på sig att
utvärdera angivna ämnen för 2013 och att i de fall det anses nödvändigt utarbeta ett utkast till
beslut om att begära ytterligare information för att klarlägga misstänkta risker. Sådana utkast
till beslut kommer att granskas av medlemsstaterna och vid behov godkännas av
medlemsstatskommittén innan Echa utfärdar ett slutligt beslut. Registranter av ämnen som tas
upp i den slutliga CoRAP-förteckningen kommer att få möjlighet att lämna synpunkter innan ett
slutligt beslut om att begära mer information fattas.

Mer information


Förslag till CoRAP-förteckning för 2013–2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



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



Faktablad om ämnesutvärdering
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_en.pdf



Söka kemikalier
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Urvalskriterier för prioritering av ämnen för ämnesutvärdering (urvalskriterierna
för CoRAP 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Webbsidor för utvärdering
http://www.echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Förfaranden i samband med ämnesutvärdering (webbsidor för offentliga
förfaranden)
http://www.echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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