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Информационен лист 

ЕвропЕйска агЕнция по химикали

Европейската агенция по химикали 
работи по хармонизирането на 
управлението на химикалите 
съвместно с партньорски агенции 
в различни части на света. Също 
така ECHA оказва съдействие на 
държавите, приемащи закони за 
безопасност на химикалите, подобни 
на Регламентите REACH, CLP, 
Регламента относно биоцидните 
продукти и Регламента за PIC. 

Работа, свъРзана с оИсР

Ес участва в работата по доброто управление 
на химикалите в тясно сътрудничество на 
международно ниво. оИсР е основната 
организация, която направлява тази работа. 
Програмата за околната среда, здравето и 
безопасността (EHS) на оИсР играе основна 
роля в популяризирането на глобалното 
хармонизиране чрез предоставяне на 
общоприети подходи, методи и Ит инструменти 
за добро управление на химикалите. 

Ролята на ECHA е да предоставя научна и 
техническа подкрепа на Европейската комисия 
по отношение на приноса й към оИсР, по-
специално в областите, свързани с дейностите 
на Работната група по оценка на опасността. 
освен това агенцията участва в панела на 
експертните групи по IUCLID и има съществен 
принос за развитието на кутията с инструменти 
на QSAR и eChemPortal. ECHA участва също така 
в изработването на хармонизирани шаблони, 
както и в дейностите, свързани с пестицидите и 
биоцидите.
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МногостРанна Работа По бЕзоПасността 
на хИМИкалИтЕ  
 
Международното сътрудничество, в което 
участва агенцията, се отнася и до ангажиментите 
на Ес за добро управление на химикалите 
съгласно многостранни споразумения под 
егидата на обединените нации. тук се включват 
стокхолмската конвенция (POP), Ротердамската 
конвенция (PIC), Международната конференция 
по управление на химикалите (SAICM), 
комисията по устойчиво развитие (CSD) и 
Международната програма за безопасност на 
химичните вещества (IPCS) на сзо, както и 
работата на оон по глобалната хармонизирана 
система за класифициране и етикетиране.

ПодкРЕПа на ПолИтИката на външнИтЕ 
отношЕнИя на Ес

Политиката на Европейския съюз за разширяване 
и Европейската политика за съседство (ЕПс) 
включват специални мерки за насърчаване 
на взаимодействието между конкретни групи 
от трети държави и агенциите на Ес. Първата 
политика се отнася до страните кандидатки и 
потенциалните кандидати за присъединяване 
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към Ес, а ЕПс е насочена към обхващане на 
16-те държави, намиращи се непосредствено до 
външните граници на съюза. ECHA има принос 
и в двете области на политиката по отношение 
на сближаването, прилагането и налагането на 
законодателството на Ес.  

сътРуднИчЕство с ПаРтньоРскИ агЕнцИИ

агенцията е подписала споразумения за 
сътрудничество с регулаторни агенции 
в четири държави: австралия, канада, 
япония и съединените американски щати. 
споразуменията са сключени през 2010—2011 г. 
дейностите са съсредоточени върху обмена на 
информация, най-добрите практики и научните 
познания.

участник в срещата ICCM-3 разглежда уебсайта на ECHA на 
информационния щанд на агенцията в найроби. 

ПовИшаванЕ на освЕдоМЕността Извън 
Ес

аудиторията извън Ес, както институциите, 
така и индустрията, редовно искат от ECHA 
да приема посещения и да предоставя 
разяснителни представяния на нормативните 
разпоредби на Ес и на работата, свързана с 
ECHA. агенцията прилага селективен подход 
при приемането на групи посетители и в още 
по-голяма степен при приемането на покани за 
изнасяне на лекции в трети държави. Приоритет 
получават институциите в държави, които 
преработват законодателството си по отношение 
на химикалите, и събития, на които може да се 
осигури голяма и подходяща целева аудитория. 
Представянията се правят в залите на Агенцията в 
Хелзинки, по време на събития в трети държави или 
понякога чрез видеовръзка.

Струва си да се посочи, че повечето дейности на 
ECHA са от международна значимост. Потребители 
от цял свят могат да се възползват от обширната 
информация, предлагана на уебсайта на ECHA, по-
специално от разпространението на информация за 
химикалите (Списък за класификация и етикетиране 
и данни относно регистрираните вещества). Фактът, 
че голяма част от публикациите на ECHA се предлагат 
на 23 езика, прави материалите лесно достъпни за 
аудитории далеч извън ЕС.

ДоПълнИтЕлнА ИнФоРМАцИя:

echa.europa.eu/internationalдържави от Ес и Европейското икономическо пространство 
(EИо), прилагащи REACH и CLP, и бенефициери на 
инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и 
Европейската политика за съседство (ЕПс).

Меморандумът за разбирателство между ECHA и канада е 
подписан през 2010 г.
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