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Starptautiskā sadarbība
Eiropas Ķimikāliju aģentūra strādā
kopā ar radniecīgajām iestādēm
dažādās pasaules daļās, lai saskaņotu
ķimikāliju pārvaldību. ECHA arī
sniedz atbalstu valstīm, kas pieņem
REACH, CLP, biocīdu un PIC
regulai radniecīgus tiesību aktus par
ķimikāliju drošumu.
Sadarbība ar ESAO
ES cieši sadarbojas starptautiskā mērogā drošas
ķimikāliju pārvaldības jomā. ESAO ir galvenā
organizācija, kas vada šo darbu. ESAO Vides,
veselības un drošuma (EHS) programmai ir liela
nozīme vispārējās saskaņošanas sekmēšanā,
nodrošinot vispārpieņemtu pieeju, metodes un IT
rīkus drošai ķimikāliju pārvaldībai.
ECHA uzdevums ir sniegt zinātnisko un tehnisko
atbalstu Eiropas Komisijai tās sadarbībai ar
ESAO, jo īpaši jomās, kas ir saistītas ar Bīstamības
novērtējuma uzdevumgrupas darbību. Aģentūra
piedalās arī IUCLID Ekspertu grupas darbā un
sniedz nozīmīgu ieguldījumu QSAR rīkkopas un
eChemPortal izstrādē. Turklāt ECHA ir iesaistīta
saskaņoto veidlapu izstrādē, kā arī ar pesticīdiem un
biocīdiem saistītos pasākumos.
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Daudzpusējs darbs ķīmiskās drošības
jomā
Aģentūras starptautiskā sadarbība attiecas arī
uz ES saistībām ķīmikāliju drošas pārvaldības
jomā saskaņā ar daudzpusējiem nolīgumiem ANO
aizbildnībā. Te jāmin Stokholmas konvencija (POPs),
Roterdamas konvencija (PIC), Starptautiskā
konference par ķīmisko vielu pārvaldību (SAICM),
Ilgtspējīgas attīstības komisija (CSD) un PVO
Starptautiskā ķīmiskās drošības programma (IPCS),
kā arī ANO darbu klasificēšanas un marķēšanas
Vispārēji saskaņotās sistēmas izstrāde.
Atbalsts ES ārējo attiecību politikai
Eiropas Savienības paplašināšanas politika un
Eiropas Kaimiņattiecību politika (ENP) paredz
īpašus pasākumus konkrētu trešo valstu grupu un ES
aģentūru mijiedarbības sekmēšanai. Pirmā politika
attiecas uz kandidātvalstīm un potenciālajām
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ICCM-3 sanāksmes dalībnieks pēta ECHA tīmekļa vietni
Aģentūras informācijas stendā Nairobi.

Saprašanās memorands starp ECHA un Kanādu tika parakstīts
2010. gadā.

pievienošanās ES kandidātvalstīm, bet ENP ir
paredzēta Savienības 16 robežvalstu iesaistīšanai.
ECHA ir sniegusi ieguldījumu abu politiku jomās
saistībā ar ES tiesību aktu tuvināšanu, piemērošanu
un izpildi.

Informētības palielināšana ārpus ES

Sadarbība ar radniecīgām aģentūrām
Aģentūrai ir sadarbības līgumi ar regulatīvajām
aģentūrām četrās valstīs: Amerikas Savienotajās
Valstīs, Austrālijā, Japānā un Kanādā. Šie līgumi tika
noslēgti 2010. un 2011. gadā. Galvenais pasākumu
mērķis ir informācijas, paraugprakses un zinātnisko
atziņu apmaiņa.

ES/EEZ
IPA

Ir vērts pieminēt, ka lielākajai daļai ECHA pasākumu
ir starptautiska nozīme. Lietotāji visā pasaulē
var izmantot ECHA tīmekļa vietnē pieejamo
plašo informāciju, jo īpaši izplatāmo informāciju
par ķīmiskajām vielām (C&L sarakstu un datus
par reģistrētajām vielām). Tā kā daudzas ECHA
publikācijas ir pieejamas 23 valodās, ar šiem
materiāliem bez grūtībām var iepazīties interesenti
tālu aiz ES robežām.
Plašāka informācija:
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Interesenti no valstīm ārpus ES - gan iestāžu, gan
nozares pārstāvji - regulāri piesaka ECHA grupu
apmeklējumus un lūdz rīkot prezentācijas par ES
tiesību aktiem un saistīto ECHA darbību. Aģentūra
pārdomāti izvēlas apmeklētāju grupas un vēl
rūpīgāk apsver uzaicinājumus uzstāties trešās
valstīs. Prioritāte ir iestādēm tajās valstīs, kurās
tiek pārskatīti tiesību akti ķīmijas jomā, kā arī
pasākumiem, kuros ir iesaistīta plaša un nozīmīga
mērķauditorija. Prezentācijas notiek Aģentūras
telpās Helsinkos, trešās valstīs organizētos
pasākumos vai dažkārt ar videosakaru starpniecību.
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ES un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis, kuras ir
ieviesušas REACH un CLP, kā arī valstis, kas saņem atbalstu
no Pirmsiestāšanās palīdzības instrumenta (IPA) un Eiropas
kaimiņattiecību politikas (ENP).

