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Internationalt samarbejde
Det Europæiske Kemikalieagentur
arbejder tæt sammen med ligestillede
agenturer i forskellige dele af verden
om at harmonisere håndteringen af
kemikalier. ECHA støtter desuden
lande, der vedtager lovgivning om
kemikaliesikkerhed svarende til REACH-,
CLP-, biocid- og PIC-forordningerne.
OECD-relateret arbejde
EU deltager i et tæt internationalt samarbejde
om forsvarlig forvaltning af kemikalier. OECD er
hovedorganisationen, der styrer dette arbejde.
OECD's program for miljø, sundhed og sikkerhed
(EHS) har spillet en afgørende rolle i at fremme
den globale harmonisering ved at stille almindeligt
anerkendte tilgange, metoder og it-værktøjer til
rådighed til forsvarlig håndtering af kemikalier.
ECHA's rolle er at bistå Europa-Kommissionen
teknisk og videnskabeligt med udformningen
af dens bidrag til OECD, især på områder
knyttet til aktiviteterne i OECD's taskforce om
farevurdering. Agenturet deltager desuden i IUCLIDekspertgruppepanelet og kommer med vigtige input
ved udviklingen af QSAR-værktøjet og eChemPortal.
Derudover deltager ECHA i udformningen af
harmoniserede skabeloner og i aktiviteter
vedrørende pesticider og biocider.
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Multilateralt arbejde vedrørende
kemikaliesikkerhed
Agenturets internationale samarbejde vedrører
desuden EU’s forpligtelser med henblik på
forsvarlig forvaltning af kemikalier i henhold
til multilaterale aftaler i FN-regi. Hertil hører
Stockholm-konventionen om persistente organiske
miljøgifte (POP), Rotterdam-konventionen (om
forudgående informeret samtykke (PIC)), den
internationale konference om kemikalieforvaltning
(SAICM), Kommissionen for Bæredygtig Udvikling
(CSD), WHO’s internationale program for
kemikaliesikkerhed (IPCS) og FN’s arbejde med det
globalt harmoniserede system til klassificering og
mærkning af kemikalier.
Støtte til EU’s politikker for eksterne
forbindelser
Den Europæiske Unions udvidelsespolitik
og den europæiske naboskabspolitik (ENP)
indeholder særlige foranstaltninger til fremme
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En ICCM-3-mødedeltager studerer ECHA’s websted ved
agenturets informationsstand i Nairobi.

ECHA-Canada-hensigtserklæringen blev underskrevet i 2010.

af vekselvirkningen mellem bestemte grupper
af tredjelande og EU’s agenturer. Mens den
førstnævnte politik vedrører EU-kandidatlande og
potentielle EU-kandidatlande, er ENP rettet mod at
inddrage 16 lande langs Unionens umiddelbare ydre
grænser. ECHA har bidraget til begge politikområder
hvad angår indbyrdes tilnærmelse, anvendelse og
håndhævelse af EU-lovgivningen.

Bevidstgørelse uden for EU

Samarbejde med ligestillede agenturer
Agenturet har samarbejdsaftaler med de
regulerende myndigheder i fire lande: Australien,
Canada, Japan og USA. Aftalerne blev indgået i
2010-11. Aktiviteterne er koncentreret omkring
informationsudveksling, bedste praksis og
videnskabelig viden.
EU/EØS
IPA

Det fortjener at blive nævnt, at størstedelen af
ECHA’s aktiviteter har international relevans. Verden
over kan brugerne gøre brug af den omfattende
information, der er tilgængelig på ECHA’s websted,
navnlig oplysningerne om kemikalier (fortegnelsen
over klassificering og mærkning samt data om
registrerede stoffer). Det forhold, at mange af
ECHA’s publikationer foreligger på 23 sprog, gør
materialet lettilgængeligt for et publikum, der er
langt større end blot det europæiske.
Yderligere oplysninger:
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Kredse uden for EU, både myndigheder og industrier,
anmoder jævnligt ECHA om at være vært ved
besøg og om at give forklarende præsentationer
om EU-reglerne og det tilknyttede arbejde i ECHA.
Agenturet er selektivt i sin udvælgelse af besøgende
grupper og endnu mere selektivt, når det opfordres
til at tale i tredjelande. Der gives prioritet til
myndigheder i lande, der er ved at revidere deres
kemikalielovgivning, og til events, der kan nå et stort
og relevant nøglepublikum. Præsentationerne finder
sted i agenturets lokaler i Helsinki, ved events i
tredjelande eller i visse tilfælde ved videolink.
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EU og de lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS), der har gennemført REACH og CLP, og de, der benytter
instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) og den europæiske
naboskabspolitik (ENP).

