Dokumentacijos bei cheminių medžiagų vertinimas
REACH reglamento VI antraštinėje dalyje apibrėžiamos dvi vertinimo procedūros, tai
dokumentacijos vertinimas (40 – 43 straipsniai), įskaitant siūlomų bandymų nagrinėjimą bei registracijos
dokumentacijos atitikties patikrą, ir cheminių medžiagų vertinimas (44 – 48 straipsniai). Vertinimo procedūros
skiriasi savo tikslais bei galimais rezultatais, tačiau atliekant bet kokią vertinimo procedūrą registruotojas gali
būti įpareigotas pateikti papildomus duomenis, be to, jis taip pat gali dalyvauti skirtinguose vertinimo etapuose.
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Medžiagos vertinimas
Tikrinama ar cheminės medžiagos
naudojimas kelia pavojų žmonių sveikatai
ir aplinkai.
Įvertinamos užregistruotos cheminės
medžiagos, įtrauktos į CoRAP sąrašą.
Vertinama visų registruotojų cheminės
medžiagos registracijos dokumentacija bei
bet kokie kiti turimi informacijos šaltiniai.
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CoRAP
CoRAP (Community Rolling Action Plan) – Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas. Į CoRAP‘ą yra įtrauktos
cheminės medžiagos, kurios turi būti įvertintos per trejus metus. Medžiagas atrenka ECHA bei Valstybės narės.
CoRAP‘as atnaujinamas kiekvienais metais.
Cheminių medžiagų atrankos kriterijai apima informaciją apie cheminių medžiagų pavojingumą, poveikį ir kiekį
tonomis, įskaitant bendrą įregistruotą tos cheminės medžiagos kiekį tonomis.
Cheminių medžiagų įtraukimas į CoRAP sąrašą neturi jokių teisinių pasekmių registruotojui.
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Dokumentacijos bei cheminių medžiagų vertinimas
Dokumentacijos pasirinkimas ir vertinimas

Cheminių medžiagų vertinimas

ECHA inicijuoja ne mažiau kaip 5 %
gautų dokumentacijų atitikties patikras pagal
kiekvieno kiekio tonomis lygį. ECHA gali nuspręsti,
kurias dokumentacijas tikrinti ir ar tikrinti tik tam
tikros dokumentacijos dalį. Dokumentacijos
pasirinkimo kriterijai yra nurodyti REACH
reglamento 41 straipsnio 5 punkte, tačiau gali būti
taikomi ir papildomi kriterijai bei atsitiktinė atranka.
ECHA nagrinėja kiekvieną siūlomą
bandymą, išdėstytą registracijos dokumentacijoje.
Pirmenybė teikiama cheminėms medžiagoms, kurios
pasižymi ar gali pasižymėti PBT, vPvB,
jautrinančiomis ir (arba) kancerogeninėmis,
mutageninėmis ar toksiškomis reprodukcijai
savybėmis (CMR), arba cheminėms medžiagoms,
kurių kiekis per metus viršija 100 tonų ir dėl to jos
pasižymi išplitusiu ir išsklaidytu poveikiu, jei jos
atitinka CLP reglamento I priede nustatytus bet
kuriuos toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar
kategorijų kriterijus:
a) 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo
klasės, 2.8 klasės A ir B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2
kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai;
b) 3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7
pavojingumo klasė – neigiamas poveikis lytinei
funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;
c) 4.1 pavojingumo klasė;
d) 5.1 pavojingumo klasė.
Cheminių
medžiagų,
kurioms
netaikomas
pereinamasis
laikotarpis,
dokumentacijos, kuriose aprašomi siūlomi bandymai
vertinamos per 180 dienų nuo registracijos
dokumentacijos gavimo. Cheminių medžiagų,
kurioms
taikomas
pereinamasis
laikotarpis
dokumentacijos, kuriose aprašomi siūlomi bandymai
vertinamos atsižvelgus į registracijos terminus, tai
yra: iki 2012 m. gruodžio 1 d.; 2016 m. birželio 1 d.
ir 2022 m. birželio 1 d.

Siekiant užtikrinti suderintą vertinimo
metodą, ECHA bendradarbiaudama su valstybėmis
narėmis, nustato kriterijus, pagal kuriuos teikiama
pirmenybė cheminėms medžiagoms, kurias toliau
reikia vertinti. Vadovaudamasi nustatytais kriterijais
ECHA rengia Koreguojamojo Bendrijos veiksmų
plano (CoRAP) projektą, apimantį trejų metų
laikotarpį, kuriame nustatomos kiekvienais metais
vertinamos medžiagos. Cheminės medžiagos į
CoRAP projektą įtraukiamos, jei yra pagrindo
manyti, kad jos kelia riziką žmonių sveikatai ir
aplinkai. Pirmą CoRAP projektą ECHA privalėjo
pateiktas iki 2011 m. gruodžio 1 d. bei kiekvienais
metais iki vasario 28 d. valstybėms narėms turi
pateikti CoRAP metinio atnaujinimo projektus.

Ar Jūsų įmonė gamina, importuoja ar
naudoja chemines medžiagas, kurios
turi būti registruojamos pagal REACH
reglamentą?
Ar kuri nors iš šių medžiagų įrašyta į
CoRAP sąrašą?

Cheminės medžiagos įtraukimas į CoRAP sąrašą
nebūtinai reiškia, kad ji kelia pavojų žmonių
sveikatai ir aplinkai. Tačiau tai reiškia, kad ji
kelią susirūpinimą, kuris turi būti išaiškintas.
Galutinį CoRAP priima ECHA,
remdamasi valstybių narių komiteto nuomone, ir
paskelbia jį savo tinklavietėje bei paskelbia
valstybes, kurio vykdys šiame plane išvardintų
cheminių medžiagų vertinimą. Vertinanti valstybė
narė įvertina ar susirūpinimas dėl cheminės
medžiagos kilo pagrįstai. Šiai išvadai padaryti iš
registruotojo gali būti pareikalauta pateikti
papildomą informaciją ir atlikti tolesnius bandymus.
Tačiau, jeigu vertinanti valstybė narė iš turimos
informacijos gali pateikti išvadą apie vertinamą
medžiagą, papildomos informacijos iš registruotojo
nereikalaujama.
Koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą
(CoRAP) galite rasti čia:
http://www.echa.europa.eu/information-onchemicals/evaluation/community-rolling-actionplan/corap-table
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Iš Jūsų gali būti pareikalauta prisidėti
prie cheminės medžiagos vertinimo ir
padėti įvertinti nustatytus susirūpinimą
keliančius faktorius. Tai padaryti
privalote vykdydami pareigą saugoti
žmonių sveikatą ir aplinką.

