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Informační list 

Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky 
(ECHA) spolupracuje s obdobnými 
agenturami v různých částech světa 
na harmonizaci řízení chemických 
látek. Agentura ECHA také podporuje 
státy v přijímání právních předpisů, 
které upravují oblast bezpečnosti 
chemických látek  a které jsou podobné 
nařízením REACH a CLP, nařízení o 
biocidních přípravcích a nařízení o 
předchozím souhlasu. 

Činnosti souvisEjící s oEcD

Evropská unie úzce spolupracuje s mezinárodními 
partnery v oblasti řádného řízení chemických látek. 
Hlavním hnací silou v této oblasti je organizace 
OECD. Program OECD pro životní prostředí, 
zdraví a bezpečnost (EHS) sehrává zásadní roli 
v rámci podpory globální harmonizace tím, že 
zprostředkovává obecně přijímané přístupy, metody 
a IT nástroje k řádnému řízení chemických látek. 

Úlohou agentury ECHA je poskytovat vědeckou 
a technickou podporu Evropské komisi v rámci 
jejího přispění k činnostem OECD, a to zejména 
v oblastech souvisejících s činnostmi pracovní 
skupiny pro posuzování nebezpečnosti. Mimoto 
se agentura účastní panelu odborných uživatelů 
IUCLID a významně přispívá k rozvoji nástroje QSAR 
Toolbox a portálu eChemPortal. Agentura ECHA se 
také účastní vypracování harmonizovaných šablon 
a činností souvisejících s pesticidy a biocidními 
přípravky.

Mezinárodní spolupráce  

ECHA-13-FS-02-CS

Činnosti na multilatErální úrovni týkající 
sE bEzpEČnosti chEmických látEk  
 
Mezinárodní spolupráce agentury se rovněž vztahuje 
k závazkům EU k řádnému řízení chemických látek 
v rámci mnohostranných dohod pod záštitou OSN. 
Patří mezi ně Stockholmská úmluva (o perzistentních 
organických znečišťujících látkách), Rotterdamská 
úmluva (o postupu předchozího souhlasu), 
mezinárodní konference o nakládání s chemickými 
látkami (o strategickém přístupu k mezinárodnímu 
nakládání s chemickými látkami), Komise pro 
udržitelný rozvoj (CSD) a Mezinárodní program 
chemické bezpečnosti Světové zdravotnické 
organizace (IPCS) a dále činnosti OSN týkající se 
globálně harmonizovaného systému klasifikace a 
označování chemických látek.

poDpora politik vnějších vztahů Eu

Unijní politika pro rozšíření a evropská politika 
sousedství (EPS) zahrnují konkrétní opatření na 
podporu interakce mezi specifickými skupinami 
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třetích zemí a agenturami EU. Zatímco prvně 
jmenovaná politika se zaměřuje na kandidátské země 
a potenciální kandidátské země na přistoupení k 
EU, EPS usiluje o zapojení 16 zemí nacházejících se 
na vnějších hranicích EU. Agentura ECHA přispěla v 
oblastech obou politik na poli sbližování, uplatňování 
a prosazování právních předpisů EU.  

spoluprácE s obDobnými agEnturami

Agentura má uzavřeny dohody o spolupráci s 
regulačními agenturami čtyř zemí – Austrálie, 
Kanady, Japonska a Spojených států amerických. 
Uvedené dohody byly uzavřeny v letech 2010–
2011. Činnosti v rámci této spolupráce se týkají 
zejména výměny informací, osvědčených postupů a 
vědeckých poznatků. 

Účastník 3. mezinárodní konference o nakládání s chemickými 
látkami (ICCM), která se konala v Nairobi, studuje u informačního 
stánku agentury ECHA její webové stránky. 

osvětová Činnost za hranicEmi Eu

Na agenturu ECHA se pravidelně obracejí zájemci 
ze zemí mimo EU, a to jak úřady, tak i průmyslové 
subjekty, s žádostmi o přijetí návštěv a poskytnutí 
vysvětlujících prezentací o nařízeních EU a 
související činnosti agentury ECHA. Agentura žádosti 
o přijetí skupinových návštěv podrobuje pečlivému 
výběru, což platí dvojnásob v případě pozvání k 
promluvám ve třetích zemích. Přednost dostávají 
úřady ze zemí, které pracují na úpravách právních 
předpisů o chemických látkách, a akce, které mají 
potenciál oslovit početné a relevantní klíčové 
cílové publikum. Prezentace probíhají v prostorách 
agentury v Helsinkách, na akcích ve třetích zemích 
a v některých případech také prostřednictvím 
videokonferencí.

Je třeba poznamenat, že většina činností agentury 
ECHA má mezinárodní dosah. Pro uživatele na celém 
světě může být prospěšné množství informací, 
které jsou k dispozici na webových stránkách 
agentury ECHA, zejména informace o chemických 
látkách (seznam klasifikací a označení a informace o 
registrovaných látkách). Mnohé publikace agentury 
ECHA jsou k dispozici ve 23 jazycích, tyto materiály 
jsou  tudíž snadno dostupné i veřejnosti daleko za 
hranicemi EU.

Další informacE:

echa.europa.eu/international
Státy EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP), které 
uplatňují nařízení REACH a CLP, země využívající nástroje 
předvstupní pomoci (NPP) a země, na něž je zaměřena evropská 
politika sousedství (EPS)

Memorandum o porozumění mezi agenturou ECHA a Kanadou bylo 
podepsáno v roce 2010.
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