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Fişă informativă 

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

Agenţia Europeană pentru Produse 
Chimice colaborează cu agenţii de 
reglementare similare din diferite 
părţi ale lumii pentru armonizarea 
gestionării substanţelor chimice. 
ECHA sprijină, de asemenea, ţările 
care adoptă o legislaţie privind 
siguranţa produselor chimice similară 
regulamentelor REACH, CLP, PIC şi 
privind produsele biocidele. 

ActivitĂţi legAte de Ocde

UE este foarte activă în ceea ce priveşte 
colaborarea la nivel internaţional pentru o mai 
bună gestionare a produselor chimice. OCDE este 
organizaţia principală care coordonează această 
activitate. Programul OCDE pentru mediu, sănătate 
şi securitate a jucat un rol foarte important în 
promovarea armonizării la nivel mondial prin faptul 
că a furnizat abordări, metode şi instrumente IT 
general acceptate în domeniul bunei gestionări a 
produselor chimice. 

Rolul ECHA este acela de a oferi sprijin ştiinţific şi 
tehnic Comisiei Europene în activităţile acesteia 
legate de OCDE, mai ales în domenii legate de 
activităţile grupului său de operativ privind 
evaluarea pericolelor. Agenţia este implicată şi 
în grupul de experţi IUCLID şi aduce o contribuţie 
importantă la dezvoltarea setului de instrumente 
QSAR Toolbox şi a eChemPortal. În plus, ECHA 
participă la elaborarea unor şabloane armonizate, 
precum şi la activităţile legate de pesticide şi 
produse biocide.

Cooperare internaţională  
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ActivitĂţi multilAterAle privind 
securitAteA chimicĂ  

Cooperarea internaţională a agenţiei se referă, 
de asemenea, la angajamentele asumate de UE 
în ceea ce priveşte buna gestionare a produselor 
chimice în temeiul acordurilor multilaterale 
încheiate sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor 
Unite. Printre aceste acorduri se numără Convenţia 
de la Stockholm (POP), Convenţia de la Rotterdam 
(PIC), Conferinţa internaţională privind gestionarea 
substanţelor chimice (SAICM), Comisia pentru 
dezvoltare durabilă (CDD) şi Programul internaţional 
pentru securitate chimică al OMS (PISC), precum şi 
activitatea ONU privind Sistemul armonizat global 
de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice.

sprijinireA pOliticilOr în mAterie de 
relAţii externe Ale ue

Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica 
europeană de vecinătate (PEV) prevăd măsuri 
speciale pentru încurajarea interacţiunii între grupuri 
specifice din ţările terţe şi agenţiile UE. 
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În timp ce politica de extindere a Uniunii Europene 
se adresează ţărilor candidate şi potenţial candidate 
pentru aderarea la UE, PEV este orientată către 
angajarea celor 16 ţări situate la graniţele externe 
imediate ale Uniunii. ECHA a contribuit la ambele 
domenii de politică în ceea ce priveşte apropierea, 
aplicarea şi asigurarea respectării legislaţiei UE.  

cOOperAreA cu Agenţii de 
reglementAre similAre

Agenţia are acorduri de cooperare încheiate cu 
agenţii de reglementare din patru ţări: Australia, 
Canada, Japonia şi Statele Unite ale Americii. 
Acordurile au fost încheiate în 2010/2011. 
Activităţile sunt axate pe schimbul de informaţii, de 
bune practici şi de cunoştinţe ştiinţifice.

Un participant la întrunirea ICCM-3 studiază site-ul ECHA la 
standul de informare al agenţiei din Nairobi. 

ActivitĂţi de sensibilizAre în AfArA ue

Publicul din afara UE, atât autorităţile, cât 
şi industria, solicită cu regularitate ECHA să 
găzduiască vizite şi să susţină prezentări care să 
explice regulamentele UE şi activităţile conexe ale 
ECHA. Agenţia acceptă grupurile de vizitatori în 
mod selectiv şi efectuează o selecţie şi mai atentă 
a invitaţiilor de a susţine prezentări în ţările terţe. 
Se acordă prioritate autorităţilor din ţările care 
îşi revizuiesc legislaţia în domeniul produselor 
chimice, precum şi evenimentelor care se adresează 
unui public cheie larg şi relevant. Prezentările sunt 
susţinute la sediul agenţiei din Helsinki, în cadrul 
unor evenimente organizate în ţările terţe sau, în 
anumite cazuri, prin videoconferinţă.

Trebuie menţionat faptul că majoritatea activităţilor 
ECHA au o relevanţă internaţională. În întreaga 
lume, utilizatorii pot beneficia de informaţiile 
cuprinzătoare disponibile pe site-ul ECHA, şi, 
în special, de diseminarea informaţiilor privind 
produsele chimice (Inventarul de clasificare şi 
etichetare şi datele referitoare la substanţele 
înregistrate). Faptul că multe dintre publicaţiile 
ECHA sunt disponibile în 23 de limbi face ca 
materialul să fie uşor accesibil publicului aflat la 
mare distanţă de UE.

infOrmAţii suplimentAre:

echa.europa.eu/international
ţările din Uniunea Europeană (UE) şi Spaţiul Economic European 
(SEE) care au pus în aplicare regulamentele REACH şi CLP şi 
beneficiarii instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) şi 
ai politicii europene de vecinătate (PEV).

Memorandumul de înţelegere între ECHA şi Canada a fost semnat 
în 2010.
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