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Kansainvälinen yhteistyö
Euroopan kemikaalivirasto tekee
yhteistyötä muiden vastaavien
virastojen kanssa eri puolilla
maailmaa kemikaalihallinnan
yhdenmukaistamiseksi.
Kemikaalivirasto tukee myös
valtioita, jotka antavat REACH-, CLP‑,
biosidi- ja PIC-asetusten kaltaista
kemikaaliturvallisuuslainsäädäntöä.
OECD:hen liittyvä työ
EU tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä
luotettavan kemikaalihallinnan puolesta. Tärkein
tätä työtä ohjaava organisaatio on OECD. OECD:n
ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmalla
(EHS) on ollut tärkeä rooli maailmanlaajuisen
harmonisoinnin edistämisessä, koska se tarjoaa
yleisesti hyväksyttyjä lähestymistapoja, menetelmiä
ja IT-työvälineitä asianmukaisen kemikaalihallinnan
tarpeisiin.
Kemikaalivirasto antaa Euroopan komissiolle
tieteellistä ja teknistä tukea sen työssä OECD:n
kanssa erityisesti alueilla, jotka liittyvät sen
vaaranarviointia käsittelevän asiantuntijaryhmän
toimintaan. Lisäksi virasto on mukana IUCLIDin
asiantuntijaryhmän paneelissa sekä merkittävässä
osassa kehittämässä QSAR Toolboxia ja
eChemPortalia. Lisäksi virasto on mukana
harmonisoitujen mallien kehittämisessä sekä
torjunta-aineita ja biosideja koskevissa toimissa.
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Monenvälinen kemikaaliturvallisuustyö
Viraston kansainvälinen yhteistyö käsittää myös
EU:n luotettavaa kemikaalihallintaa koskevat
sitoumukset, jotka perustuvat Yhdistyneiden
kansakuntien suojeluksessa tehtyihin
monenvälisiin sopimuksiin. Näihin kuuluvat
muun muassa Tukholman yleissopimus (POP),
Rotterdamin yleissopimus (PIC), kansainvälisen
kemikaalihallinnan konferenssi (SAICM),
kestävän kehityksen toimikunta (CSD) ja WHO:n
kansainvälinen kemikaaliturvallisuusohjelma
(IPCS) sekä YK:n kemikaalien maailmanlaajuisesti
yhdenmukaistettua luokitus- ja
merkintäjärjestelmää (GHS) koskeva työ.
EU:n ulkopolitiikalle annettava tuki
Euroopan unionin laajentumispolitiikkaan ja
Euroopan naapuruuspolitiikkaan sisältyy erityisiä
toimia, joilla edistetään tiettyjen kolmansien
maiden ryhmien ja EU:n virastojen välistä
vuorovaikutusta. Näistä politiikoista ensimmäinen
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ICCM-3-kokouksen osanottaja tutkii kemikaaliviraston
verkkosivustoa viraston ständillä Nairobissa.

Kemikaaliviraston ja Kanadan välinen yhteisymmärryspöytäkirja
allekirjoitettiin vuonna 2010.

koskee Euroopan unioniin liittymistä suunnittelevia
ehdokasvaltioita ja potentiaalisia ehdokasvaltioita,
kun taas naapuruuspolitiikan kohteena ovat unionin
ulkorajoilla sijaitsevat 16 välitöntä rajanaapuria.
Kemikaalivirasto on osallistunut työhön molemmilla
politiikan aloilla lainsäädäntöjen lähentämisen
sekä EU:n lainsäädännön soveltamisen ja valvonnan
osalta.

EU:n ulkopuolella tehtävä valistustyö

Yhteistyö vastaavien virastojen kanssa
Virastolla on yhteistyösopimus sääntelyvirastojen
kanssa neljässä maassa: Australiassa, Kanadassa,
Japanissa ja Yhdysvalloissa. Nämä sopimukset
tehtiin vuosina 2010–2011. Toiminnan
painopisteenä on tietojen, parhaiden käytäntöjen ja
tieteellisen tiedon vaihtaminen.
EU/ETA
IPA

On syytä mainita, että useimmilla kemikaaliviraston
toimilla on kansainvälistä merkitystä.
Käyttäjät ympäri maailmaa voivat hyödyntää
kemikaaliviraston verkkosivustossa julkaistavia
kattavia tietoja, etenkin sivustossa jaettavia
kemikaalitietoja (luokitusten ja merkintöjen luettelo
ja rekisteröityjä aineita koskevat tiedot). Monet
kemikaaliviraston julkaisuista ovat saatavissa
23 kielellä, mikä tekee aineistoista helposti
saavutettavia myös EU:n ulkopuolisille yleisöille.
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EU:n ulkopuoliset tahot, niin viranomaiset kuin
teollisuuskin, tiedustelevat kemikaalivirastolta
jatkuvasti vierailumahdollisuuksista ja pyytävät
esitelmöitsijöitä kertomaan EU:n lainsäädännöstä
ja kemikaaliviraston tähän liittyvästä työstä.
Virasto vastaanottaa vierailijaryhmiä vain
valikoidusti, ja vielä valikoidummin se hyväksyy
esitelmäkutsuja kolmansista maista. Etusijalla
ovat sellaisten valtioiden viranomaiset, joissa on
käynnissä kemikaalilainsäädännön uudistaminen,
ja sellaiset tapahtumat, joilla voidaan tavoittaa
laaja ja merkityksellinen yleisö. Esitelmät pidetään
kemikaaliviraston tiloissa Helsingissä, kolmansissa
maissa pidettävissä tilaisuuksissa tai joissakin
tapauksissa videoyhteyden välityksellä.
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EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) valtiot, jotka ovat panneet
täytäntöön REACH- ja CLP-asetukset, sekä EU:hun liittymistä
valmistelevan komission tukivälineen (IPA) ja Euroopan
naapuruuspolitiikan (ENP) edunsaajavaltiot.

