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Faktablad 

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten 
samarbetar med kollegiala 
myndigheter i olika delar av 
världen för att harmonisera 
kemikaliehanteringen. Echa stödjer 
även länder som antar lagstiftning om 
kemikaliesäkerhet som liknar Reach-, 
CLP-, biocid- och PIC-förordningarna. 

ArbEtE rElAtErAt till OECD 

EU bedriver ett nära samarbete på internationell 
nivå för sund kemikaliehantering. OECD är den 
huvudorganisation som leder detta arbete. EHS-
programmet (Environment, Health and Safety) inom 
OECD har spelat en viktig roll i att främja en global 
harmonisering genom att tillhandahålla allmänt 
accepterade strategier, metoder och IT-verktyg för 
sund kemikaliehantering.  

Europeiska kemikaliemyndighetens roll är att 
tillhandahålla vetenskapligt och tekniskt stöd till 
EU-kommissionen när det gäller deras bidrag till 
OECD, särskilt på områden som är förknippade 
med deras arbetsgrupp för farlighetsbedömning. 
Kemikaliemyndigheten deltar också i expertpanelen 
för IUCLID och lämnar viktiga synpunkter på 
utvecklingen av QSAR-verktyget och eChemPortal. 
Dessutom medverkar kemikaliemyndigheten i 
utarbetandet av harmoniserade mallar, liksom i 
verksamheter som gäller pesticider och biocider.

Internationellt samarbete  
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MultilAtErAlt ArbEtE för 
kEMikAliEsäkErhEt   
 
Europeiska kemikaliemyndighetens internationella 
samarbete gäller också EU:s åtaganden för sund 
kemikaliehantering enligt multilaterala avtal 
under FN:s överinseende. Dessa är bland annat 
Stockholmskonventionen (om långlivade organiska 
föroreningar, POP), Rotterdamkonventionen (om 
förhandsgodkännande sedan information lämnats, 
PIC), strategin för internationell kemikaliehantering 
(SAICM), kommissionen för hållbar utveckling 
(CSD) och WHO:s internationella program för 
kemikaliesäkerhet (IPCS) samt FN:s arbete med det 
globalt harmoniserade systemet för klassificering 
och märkning av kemikalier (GHS).

stöD till Eu:s pOlitik för yttrE 
förbinDElsEr 

I EU:s utvidgningspolitik och den europeiska 
grannskapspolitiken ingår särskilda åtgärder för att 
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främja samverkan mellan olika tredjelandsgrupper 
och EU:s organ. Medan den förra politiken är 
inriktad på kandidatländerna och potentiella 
kandidater för EU-anslutning är syftet med den 
europeiska grannskapspolitiken att engagera de 16 
närmaste grannländerna vid unionens yttre gränser. 
Kemikaliemyndigheten har lämnat bidrag till båda 
politikområdena i fråga om tillnärmning, tillämpning 
och verkställande av EU:s lagstiftning.  

sAMArbEtE MED kOllEgiAlA 
tillsynsMynDighEtEr 

Europeiska kemikaliemyndigheten har 
samarbetsavtal med tillsynsmyndigheter i fyra 
länder: Australien, Kanada, Japan och USA. Avtalen 
ingicks 2010/2011. Verksamheten inriktas på 
informationsutbyte, bästa praxis och vetenskapliga 

En deltagare i den tredje internationella konferensen om 
kemikaliehantering (ICCM-3) i Nairobi utforskar Echas webbplats 
vid myndighetens informationsmonter. 

rön.

ökA MEDvEtEnhEtEn utAnför Eu 

Vi får regelbundet förfrågningar från myndigheter 
och näringsliv utanför EU om att ta emot gruppbesök 
och att hålla föredrag om EU-lagstiftningen och 
kemikaliemyndighetens arbete i anslutning till 
denna. Vi gör ett noga genomtänkt val när det 
gäller att ta emot besöksgrupper och är ännu 
mer nogräknad i fråga om att hålla föredrag i 
tredjeländer. Vi prioriterar myndigheter i länder som 
ser över sin kemikalielagstiftning och evenemang där 
det finns möjlighet att nå ut till en stor och relevant 
målgrupp. Föredrag hålls i kemikaliemyndighetens 
lokaler i Helsingfors, vid arrangemang i tredjeländer 
och ibland via videolänk.

Slutligen bör nämnas att större delen av Europeiska 
kemikaliemyndighetens verksamhet är av 
internationell betydelse. Användare i hela världen 
kan dra nytta av den omfattande information som 
finns på kemikaliemyndighetens webbplats, särskilt 
när det gäller spridning av information om kemikalier 
(klassificerings- och märkningsregister samt 
uppgifter om registrerade ämnen). Eftersom många 
av våra publikationer finns på 23 språk är materialet 
lättillgängligt för målgrupper långt utanför EU:s 
gränser.

MEr infOrMAtiOn:

echa.europa.eu/international

De länder inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) som har genomfört Reach och CLP samt de länder som 
tar emot stöd från föranslutningsinstrumentet (IPA) och den 
europeiska grannskapspolitiken (ENP).

Samförståndsavtalet mellan Echa och Kanada undertecknades 
2010.
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