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Mednarodno sodelovanje
Evropska agencija za kemikalije pri
usklajevanju upravljanja kemikalij
tesno sodeluje s stanovskimi
agencijami v različnih delih sveta.
Agencija ECHA prav tako podpira
sprejemanje zakonov o kemikalijah,
podobnih zakonskim določbam v
uredbah REACH in CLP ter uredbi o
biocidih in uredbi o postopku soglasja
po predhodnem obveščanju.
Delo, povezano z OECD
Evropska unija je na mednarodni ravni zelo dejavna
na področju preudarnega ravnanja s kemikalijami.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) je glavna organizacija, ki vodi s tem povezano
delo. Program OECD za okolje, zdravje in varnost
(EHS) igra osrednjo vlogo pri promociji globalnega
usklajevanja z zagotavljanjem skupnih pristopov,
metod in orodij informacijske tehnologije za
preudarno ravnanje s kemikalijami.
Naloga agencije ECHA je zagotoviti znanstveno
in tehnično podporo Evropski komisiji pri njenih
dejavnostih, povezanih z organizacijo OECD, še
zlasti na področjih, povezanih z dejavnostmi njene
projektne skupine za oceno nevarnosti. Sodeluje tudi
pri odboru skupine strokovnjakov za orodje IUCLID
in zagotavlja pomembne informacije za razvoj orodja
QSAR Toolbox in portala eChemPortal. Poleg tega
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prispeva tudi k pripravi usklajenih predlog ter k
dejavnostim v zvezi s pesticidi in biocidi.
Večstransko delo na področju kemijske
varnosti
Mednarodno sodelovanje agencije ECHA temelji
na zavezi EU o preudarnem ravnanju s kemikalijami
v okviru večstranskih sporazumov, sklenjenih
pod okriljem Združenih narodov. Ti vključujejo
Stockholmsko konvencijo (o obstojnih organskih
onesnaževalih), Rotterdamsko konvencijo (o
postopku soglasja po predhodnem obveščanju),
mednarodno konvencijo o ravnanju s kemikalijami
(mednarodna strategija ravnanja s kemikalijami,
SAICM), komisijo za trajnostni razvoj (CSD),
mednarodni program SZO za kemijsko varnost (IPCS)
ter program ZN za globalno usklajeni sistem za
razvrščanje in označevanje kemikalij.
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Udeleženec srečanja ICCM-3 si na informacijski točki agencije v
Nairobiju ogleduje spletno mesto agencije ECHA.

Memorandum o soglasju ECHA-Kanada je bil podpisan leta 2010.

Podpora politiki zunanjih odnosov EU

(memorandume o soglasju ali izjave o nameri) z
regulativnimi organi iz štirih držav: Avstralije,
Kanade, Japonske in Združenih držav Amerike.
Sporazumi so bili sklenjeni v obdobju 2010/2011,
v njih zajete dejavnosti pa obsegajo izmenjavo
informacij, najboljših praks in znanstvenih izsledkov.

Politika širitve Evropske unije in evropska sosedska
politika vključujeta ukrepe za spodbujanje
interakcije med specifičnimi skupinami v tretjih
državah in agencijami Evropske unije. Medtem
ko se prva nanaša na države kandidatke in
potencialne kandidatke za vstop v EU, se evropska
sosedska politika osredotoča na 16 držav, ki mejijo
neposredno na Evropsko unijo. ECHA je prispevala
k obema političnima področjema z ozirom na
približevanje, izvajanje in izvrševanje zakonodaje EU.
Sodelovanje s stanovskimi regulatornimi
agencijami
Agencija je sklenila sporazume o sodelovanju
EU/EGP
IPA

Zainteresirane strani zunaj EU, tj. organi oblasti in
sektor industrije, agencijo ECHA pogosto prosijo za
dovoljenje za skupinski obisk na sedežu agencije in
za predstavitev zakonodaje EU in s tem povezanega
dela agencije ECHA. Agencija pri odobritvi
skupinskih obiskov skrbno izbira svoje goste, še bolj
preudarno pa izbira, na katera vabila za predstavitev
v tretjih državah se bo odzvala. Prednost imajo
organi oblasti v državah, ki so v postopku revizije
svoje obstoječe zakonodaje o kemikalijah, in
prireditve, ki privabijo široko in pomembno ciljno
občinstvo. Predstavitve potekajo na sedežu agencije
v Helsinkih, na prireditvah v tretjih državah, v
nekaterih primerih pa tudi preko video prenosa.
Nenazadnje je treba omeniti tudi, da ima večina
dejavnosti agencije ECHA mednarodno razsežnost.
Uporabniki iz vsega sveta lahko dostopajo do
obsežnih informacij, ki so na voljo na njeni spletni
strani, zlasti do objavljenih informacij o kemikalijah
(seznam razvrstitev in označitev ter podatke o
registriranih kemikalijah). Ker so številne publikacije
agencije ECHA na voljo v 23 jezikih, je gradivo
dostopno tudi zainteresiranim stranem zunaj EU.
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Dodatne informacije:
echa.europa.eu/international
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Države EU in EGP, ki so sprejele uredbi REACH in CLP ter države
upravičenke do instrumenta predpristopne pomoči (IPA) in
evropske sosedske politike (ESP).
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