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Factsheet 

Europees Agentschap voor chemische stoffen

Het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen werkt samen met 
vergelijkbare agentschappen overal ter 
wereld om het beheer van chemische 
stoffen te harmoniseren. ECHA biedt 
ook ondersteuning aan landen die 
veiligheidswetgeving voor chemische 
stoffen goedkeuren, analoog aan de 
REACH-, CLP-, biociden- en PIC-
verordeningen. 

WErkzAAmhEdEn in vErbAnd mEt dE OESO
De EU werkt nauw samen met andere internationale 
actoren om tot een goed beheer van chemische 
stoffen te komen. De OESO is de belangrijkste 
organisatie die deze werkzaamheden aanstuurt. Het 
milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma van 
de OESO heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
bevorderen van de wereldwijde harmonisatie, door 
algemeen aanvaarde benaderingen, methodes en IT-
instrumenten aan te reiken voor een goed beheer van 
chemische stoffen. 

De rol van ECHA bestaat erin wetenschappelijke 
en technische ondersteuning te bieden aan de 
Europese Commissie met het oog op haar bijdragen 
aan de OESO, met name op gebieden die verband 
houden met de activiteiten van zijn taskforce 
voor gevarenbeoordeling. Het agentschap is 
voorts betrokken bij de werkzaamheden van het 
panel van de IUCLID-deskundigengroep en het 
verschaft belangrijke input voor de ontwikkeling 
van de QSAR Toolbox en het eChemPortal. 
Daarnaast neemt ECHA deel aan de uitwerking van 
geharmoniseerde sjablonen en aan activiteiten rond 
bestrijdingsmiddelen en biociden.

Internationale samenwerking  
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multilAtErAlE WErkzAAmhEdEn rOnd 
chEmiSchE vEilighEid  
 
De internationale samenwerking van het agentschap 
heeft eveneens betrekking op de verbintenissen die 
de EU is aangegaan in het kader van multilaterale 
overeenkomsten onder de auspiciën van de 
Verenigde Naties met het oog op een goed beheer 
van chemische stoffen. Het gaat onder meer om de 
Overeenkomst van Stockholm (POP's), het Verdrag 
van Rotterdam (het PIC-verdrag), de Internationale 
Conferentie over het beheer van chemische stoffen 
(SAICM), de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling 
(CSD) en het Internationaal Programma voor 
chemische veiligheid van de WHO (IPCS), evenals 
de werkzaamheden van de VN rond het wereldwijd 
geharmoniseerd systeem voor de indeling en 
etikettering van chemische stoffen.

StEun vOOr hEt bElEid inzAkE dE 
buitEnlAndSE bEtrEkkingEn vAn dE Eu

Het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie en 
het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) omvatten 
gerichte maatregelen om de wisselwerking tussen 
specifieke groepen van derde landen en EU-
agentschappen te bevorderen. Terwijl het eerste 
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beleid is toegespitst op kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten voor toetreding 
tot de EU, is het ENB rechtstreeks gericht op de 
contacten met 16 onmiddellijke buurlanden van 
de Unie. ECHA heeft op beide beleidsdomeinen 
meegewerkt aan de toenadering, toepassing en 
handhaving van de EU-wetgeving.  
SAmEnWErking mEt vErgElijkbArE 
AgEntSchAppEn

Het agentschap heeft 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 
wetgevingsinstanties in vier landen: Australië, 
Canada, Japan en de Verenigde Staten. De 
overeenkomsten werden gesloten in 2010/2011. De 
activiteiten in dit kader zijn hoofdzakelijk gericht op 
de uitwisseling van informatie, beste praktijken en 
wetenschappelijke kennnis.

Een deelnemer van de ICCM-3-vergadering bestudeert de ECHA-
website aan de informatiestand van het agentschap in Nairobi. 

bEWuStmAking buitEn dE Eu

Het ECHA krijgt regelmatig de vraag van niet-
EU-actoren, zowel autoriteiten als actoren uit de 
sector, om bezoeken te organiseren en presentaties 
te houden om de EU-regelgeving en het werk van 
ECHA daaromtrent toe te lichten. Het agentschap 
gaat erg selectief te werk bij het toelaten van 
bezoekersgroepen en gaat nog selectiever in op 
uitnodigingen om te spreken in derde landen. Het 
verleent daarbij de prioriteit aan autoriteiten 
van landen die bezig zijn met een herziening van 
hun wetgeving inzake chemische stoffen en aan 
evenementen die een groot en relevant publiek 
kunnen bereiken. De presentaties worden gehouden 
in de gebouwen van het agentschap in Helsinki, op 
evenementen in derde landen en in sommige gevallen 
via een videoverbinding.

Het is het vermelden waard dat de meeste 
activiteiten van ECHA van internationaal belang zijn. 
Overal ter wereld kunnen gebruikers profiteren van 
de uitgebreide informatie die beschikbaar is op de 
ECHA-website, en met name van de verspreiding van 
informatie over chemische stoffen (C&L-inventaris 
en gegevens over geregistreerde stoffen). Doordat 
veel van de publicaties van ECHA beschikbaar zijn 
in 23 talen, is het materiaal eenvoudig toegankelijk 
voor een groot publiek, ook ver buiten de EU.

nAdErE infOrmAtiE:

echa.europa.eu/international

De EU en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) 
die REACH en CLP ten uitvoer hebben gelegd en de begunstigden 
van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en het 
Europese Nabuurschapsbeleid (ENB).

Het memorandum van overeenstemming tussen het ECHA en 
Canada werd ondertekend in 2010.
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