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Nemzetközi együttműködés
Az Európai Vegyianyag-ügynökség
a vegyi anyagok szabályozásának
harmonizálása érdekében együtt
dolgozik a világ különböző részein
lévő társügynökségekkel. ECHA
ezenkívül támogatja azokat az
országokat, amelyek a REACH, a CLP,
Biocid termékekre vonatkozó és a
PIC rendeletekhez hasonló kémiai
biztonsági jogszabályokat fogadnak el.
Az OECD-vel kapcsolatos munka
Az EU nemzetközi szinten szoros együttműködést
folytat a vegyi anyagok megfelelő kezelésének
témájában. Ezeket a tevékenységeket fő
szervezetként az OECD irányítja. Az OECD Egészség
és Kémiai Biztonság (EHS) programja a közösen
elfogadott megközelítésekkel, módszerekkel és a
vegyi anyagok gondos kezeléséhez rendelkezésre
álló IT eszközökkel fő szerepet játszott a globális
harmonizáció elősegítésében..
Az ECHA szerepe az, hogy műszaki támogatást
nyújtson az Európai Bizottságnak az OECD
részére végzett munkában, különösen a veszélyek
értékelésével foglalkozó OECD-munkacsoport (Task
Force on Hazard Assessment) tevékenységeihez
kapcsolódó területeken. Az Ügynökség továbbá
közreműködik az IUCLID szakértői csoport
munkájában, és jelentős mértékben járul hozzá a
QSAR eszköztár és az eChemPortal fejlesztéséhez.
Az ECHA továbbá részt vesz a harmonizált sablonok
kidolgozásában, valamint a kártevőirtó-szerekkel és
biocid termékekkel kapcsolatos tevékenységekben.
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Többoldalú együttműködés a kémiai
biztonság területén
Az Ügynökség által folytatott nemzetközi
együttműködés részben összefügg az EU-nak a
vegyi anyagok megfelelő kezelésére vonatkozó
olyan kötelezettségvállalásaival, amelyek az ENSZ
égisze alatt kötött többoldalú megállapodásokból
fakadnak. Ezek közé tartoznak a Stockholmi
Egyezmény (POPs), a Rotterdami Egyezmény (PIC),
a Nemzetközi Vegyianyag-kezelési Konferencia
(SAICM), a Fenntartható Fejlődés Bizottság (CSD)
és a WHO Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program
(IPCS), valamint az ENSZ munkája a vegyi anyagok
osztályozásának és címkézésének Globálisan
Harmonizált Rendszerével kapcsolatban.
Az EU külkapcsolati politikáinak
támogatása
Az Európai Unió bővítési politikája és az európai
szomszédságpolitika (ENP) célzott intézkedéseket
tartalmaz a harmadik országok bizonyos csoportjai
és az uniós ügynökségek közötti kapcsolattartás
ösztönzésére. Míg az elsőként említett politika
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Az ICCM-3 találkozó egyik résztvevője az ECHA honlapot
tanulmányozza az Ügynökség információs pultjánál Nairobiban.

Az ECHA-Kanada Egyetértési Megállapodást 2010-ben írták alá.

a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokra
vonatkozik, az ENP az Unióval közvetlenül
szomszédos 16 ország bevonására irányul. Az ECHA
mindkét szakpolitikai területen hozzájárul az EU
jogszabályok közelítéséhez, alkalmazásához és
végrehajtásához.

Ismeretterjesztés az EU-n kívül

Együttműködés más szabályozó
ügynökségekkel
Az Ügynökségnek a következő 4 ország szabályozó
hatóságával van együttműködési megállapodása:
Ausztrália, Kanada, Japán és az Amerikai Egyesült
Államok. Az egyezményeket 2010-2011 folyamán
kötötték meg. A tevékenységek az információk
cseréjére, a legjobb gyakorlatra és a tudományos
ismeretekre összpontosítanak.
EU/EGT
IPA
ENP

Az EU-n kívüli szereplők – mind a hatóságok, mind
pedig az iparág képviselői – rendszeresen kérik az
ECHA-tól, hogy fogadjon látogatókat és tartson
előadásokat az uniós jogszabályokról és az ECHA
kapcsolódó munkájáról. Az Ügynökség ritkán fogad
látogatókat, és még ritkábban fogad el harmadik
országban tartandó előadásra szóló felkérést. Az
elsőbbség azon országok hatóságaié, amelyek
jelenleg vizsgálják felül a vegyi anyagokra vonatkozó
jogszabályaikat, illetve azoké a rendezvényeké,
amelyek nagy, a témában valóban érdekelt,
kulcsfontosságú közönséget képesek elérni. Az
előadásokra az Ügynökség helsinki központjában,
harmadik országokban tartott rendezvényeken,
illetve egyes esetekben videokapcsolat útján kerül
sor.

Az EU és az Európai Gazdasági Térség (EGT) azon országai,
amelyek a REACH- és a CLP-rendeleteket bevezették, illetve
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) és az Európai
Szomszédságpolitika (ENP) kedvezményezett országai.
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Érdemes megjegyezni, hogy az ECHA legtöbb
tevékenysége nemzetközi jelentőségű. A
felhasználók mindenütt a világon részesülhetnek az
ECHA honlapján található széles körű információk
előnyeiből, különösen a vegyi anyagokról szóló
információk (osztályozási és címkézési jegyzék és
a regisztrált anyagok adatai) terjesztéséből. Mivel
az ECHA számos kiadványa 23 nyelven elérhető,
az anyagok könnyen hozzáférhetők messze az EU
határain túl is.

