Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
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Διεθνής συνεργασία
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών
Προϊόντων συνεργάζεται με ομότιμους
οργανισμούς από διάφορα μέρη του
κόσμου με σκοπό την εναρμόνιση της
διαχείρισης των χημικών προϊόντων.
Επίσης, ο ECHA παρέχει υποστήριξη
στις χώρες που ψηφίζουν νομοθετήματα
για την ασφάλεια των χημικών
προϊόντων παραπλήσια των κανονισμών
REACH, CLP, PIC και του κανονισμού
για τα βιοκτόνα.
Έργο που αφορά στον ΟΟΣΑ
Η ΕΕ επιδιώκει στενή συνεργασία σε διεθνές
επίπεδο για την ορθή διαχείριση των χημικών
ουσιών. Ο ΟΟΣΑ αποτελεί τον κύριο οργανισμό που
διευθύνει το έργο αυτό. Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ
για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια έχει
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
παγκόσμιας εναρμόνισης μέσω της παροχής κοινά
αποδεκτών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων
ΤΠ για την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών.
Ο ρόλος του ECHA συνίσταται στην παροχή
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για τη
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον
ΟΟΣΑ, ιδιαίτερα σε τομείς που συνδέονται με
τις δραστηριότητες της ομάδας δράσης για την
αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Ο Οργανισμός
συμμετέχει επίσης στην ομάδα εμπειρογνωμόνων
της βάσης δεδομένων IUCLID συμβάλλοντας
σημαντικά στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης QSAR
και της διαδικτυακής πύλης eChemPortal. Επιπλέον,
ο ECHA συμμετέχει στην κατάρτιση εναρμονισμένων
υποδειγμάτων, καθώς και σε δραστηριότητες
που αφορούν τα παρασιτοκτόνα φάρμακα και τα
παραγόμενα σε μεγάλες ποσότητες χημικά.
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Πολύπλευρες συνεργασίες πάνω στην
ασφάλεια των χημικών προϊόντων
Η διεθνής συνεργασία του Οργανισμού αφορά
επίσης τις δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με την ορθή
διαχείριση των χημικών ουσιών δυνάμει πολυμερών
συμφωνιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Στις συμφωνίες αυτές συγκαταλέγονται η σύμβαση
της Στοκχόλμης (POPs), η σύμβαση του Ρόττερνταμ
(PIC), η διεθνής διάσκεψη για τη διαχείριση των
χημικών ουσιών (SAICM), η επιτροπή για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (CSD), το διεθνές πρόγραμμα του ΠΟΥ
για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IPCS),
καθώς και το έργο των Ηνωμένων Εθνών για το
παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης
και επισήμανσης των χημικών προϊόντων.
Υποστήριξη της πολιτικής εξωτερικών
σχέσεων της ΕΕ
Η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων
τρίτων χωρών και οργανισμών της ΕΕ. Ενώ η πρώτη
πολιτική απευθύνεται στις υποψήφιες και δυνάμει
υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, η ΕΠΓ
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Το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ECHA και Καναδά υπεγράφη
το 2010.

έχει ως στόχο τις 16 χώρες στα άμεσα εξωτερικά
σύνορα της Ένωσης. Ο ECHA έχει συμβάλει και
στους δύο τομείς πολιτικής, σε θέματα προσέγγισης,
υλοποίησης και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Καλύτερη πληροφόρηση για χώρες εκτός
της ΕΕ

Συνεργασία με ομότιμες αρχές
Ο Οργανισμός έχει συνάψει συμφωνίες
συνεργασίας με ρυθμιστικούς φορείς σε τέσσερις
χώρες: την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία
και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι
συμφωνίες συνήφθησαν το 2010 και το 2011. Οι
δραστηριότητες αφορούν κατά κύριο λόγο την
ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και
επιστημονικών γνώσεων.

ΕΕ/ΕΟΧ
ΜΠΒ
ΕΠΓ

18 ,

p.o. box

400,

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των
δραστηριοτήτων του ECHA έχουν διεθνή απήχηση.
Οι χρήστες από όλο τον κόσμο μπορούν να
επωφεληθούν από τις εκτενείς πληροφορίες
που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA,
ειδικά από τις πληροφορίες σχετικά με τις χημικές
ουσίες (ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης
και δεδομένα για τις καταχωρισμένες ουσίες).
Το γεγονός ότι πολλές από τις δημοσιεύσεις του
ECHA είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες καθιστά
το υλικό αυτό προσπελάσιμο ακόμα και από
ενδιαφερόμενους που βρίσκονται πολύ μακριά από
την ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες:
echa.europa.eu/international
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Πολύ συχνά ο ECHA λαμβάνει αιτήματα από αρχές
χωρών εκτός της ΕΕ και από τον βιομηχανικό
κλάδο τους για τη διοργάνωση επισκέψεων και
κατατοπιστικών παρουσιάσεων σχετικά με τους
κανονισμούς της ΕΕ αλλά και το σχετικό έργο του
ECHA. Ο Οργανισμός δεν δέχεται εύκολα ομάδες
επισκεπτών, είναι δε ακόμα πιο επιλεκτικός όσον
αφορά προσκλήσεις για ομιλίες σε τρίτες χώρες.
Δίνεται προτεραιότητα στις χώρες όπου η νομοθεσία
περί χημικών ουσιών είναι υπό αναθεώρηση
και στις εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ευρύ
και σχετικό με το θέμα κοινό. Οι παρουσιάσεις
πραγματοποιούνται ή στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού στο Ελσίνκι ή κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων σε τρίτες χώρες ή, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μέσω συνδέσμου βίντεο.
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Οι χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
που έχουν υλοποιήσει τους κανονισμούς REACH και CLP και οι
δικαιούχοι του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ).

ημ/νία δημοσίευσης:10.2823/86620

Ένας συμμετέχων σε συνάντηση ICCM-3 μελετά τον ιστότοπο του
ECHA από το περίπτερο πληροφόρησης του Οργανισμού στο
Ναϊρόμπι.

