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Rahvusvaheline koostöö
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
teeb koostööd sama valdkonna
asutustega kogu maailmas, et
ühtlustada kemikaalide haldamise
korraldust. Euroopa Kemikaaliamet
toetab ka riike, kes võtavad vastu
kemikaaliohutuse õigusakte,
sh REACH-, CLP-määruse,
biotsiidimääruse ja PIC-määrusega
sarnaseid õigusakte.
OECD-ga seotud töö
Euroopa Liit teeb rahvusvahelisel tasandil tihedat
koostööd kemikaalide ohutu haldamise tagamiseks.
OECD on selle valdkonna juhtorganisatsioon.
Tähtis osa üleilmse ühtlustamise edendamisel on
OECD keskkonna-, tervise- ja ohutusprogrammil,
millega pakutakse kemikaalihalduse üldtunnustatud
lähenemisviise, seonduvaid meetodeid ja ITvahendeid.
Euroopa Kemikaaliameti ülesanne on anda
Euroopa Komisjonile teaduslikku ja tehnilist tuge
OECD töös osalemiseks, eriti valdkondades,
mis on seotud OECD ohuhindamise rakkerühma
tegevusega. Kemikaaliamet on kaasatud ka
IUCLIDi kasutajarühma eksperdikogu töösse ning
annab olulise panuse töövahendi QSAR Toolbox ja
e-portaali eChemPortal arendamisse. Lisaks osaleb
ECHA ühtlustatud mallide väljatöötamises, samuti
pestitsiidi- ja biotsiidiküsimuste lahendamisel.
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Mitmepoolne töö kemikaaliohutuse
valdkonnas
Ameti rahvusvaheline koostöö on seotud ka
Euroopa Liidu kohustusega tagada kemikaalide
ohutu haldamine lähtuvalt ÜRO mitmepoolsetest
lepingutest. Nende seas on Stockholmi konventsioon
(püsivad orgaanilised saasteained), Rotterdami
konventsioon (teabel põhinev nõusolek),
rahvusvaheline kemikaalihalduse konverents
(SAICM), säästva arengu komisjon (CSD) ja
Maailma Terviseorganisatsiooni kemikaaliohutuse
rahvusvaheline programm (IPCS). Koostöö hõlmab
ka ÜRO ühtse ülemaailmse klassifitseerimis- ja
märgistamissüsteemiga seotud tegevust.
Toetus ELi välispoliitikale
Euroopa Liidu laienemispoliitika ja Euroopa
naabruspoliitika sisaldavad sihikindlaid meetmeid
teatavate kolmandate riikide ja ELi ametite koostöö
soodustamiseks. Kui esimene poliitikavaldkond
keskendub koostööle ELi kandidaatriikide ja
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Nairobis toimunud ICCM-3 (kemikaalihalduse) konverentsi osaleja
tutvub ameti teabepunktis ECHA kodulehega.

ECHA ja Kanada vaheline vastastikuse mõistmise memorandum
kirjutati alla 2010. aastal.

potentsiaalsete kandidaatriikidega, siis Euroopa
naabruspoliitika keskendub kokkulepetele ja
ühistegevusele 16 riigiga, kes asuvad liidu vahetul
välispiiril. ECHA on panustanud mõlemasse
poliitikavaldkonda ELi õigustiku ühtlustamise,
kohaldamise ja jõustamise kaudu.

Teadlikkuse tõstmine väljaspool ELi

Koostöö sama valdkonna asutustega
Kemikaaliametil on koostöölepingud nelja riigi
reguleerivate asutustega: Ameerika Ühendriigid,
Austraalia, Jaapan ja Kanada. Lepingud sõlmiti
aastatel 2010 ja 2011. Koostöö eesmärgiks
on teabe, paremate tavade ja teadusandmete
vahetamine.
EL/EMP
IPA
ENP

Ametiasutuste ja ettevõtjatega seotud huvirühmad
väljastpoolt ELi paluvad tihti ECHA-l oma
esindajaid vastu võtta ning korraldada esitlusi ELi
õigusaktide ja ECHA töö kohta. Kemikaaliamet
otsustab ise, milliseid delegatsioone ta vastu
võtab, eriti valiv on amet kolmandates riikides
esinemise kutsete vastuvõtmisel. Eelistatakse
nende riikide ametiasutusi, kes vaatavad läbi oma
kemikaaliõigustikku, ja kohtumisi, kuhu oodatakse
ulatuslikku ja asjatundlikku kuulajaskonda. Esitlusi
korraldatakse ECHA hoones Helsingis, kolmandates
riikides toimuvatel üritustel ja vahel videoühenduse
abil.
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Suur osa ECHA tegevusest on rahvusvahelise
tähtsusega. Kasutajad kogu maailmast saavad
tutvuda ECHA kodulehel avaldatava põhjaliku
teabega, sh kemikaaliandmetega (klassifitseerimisja märgistusandmik, registreeritud ainete andmed).
Paljud ECHA materjalid on 23 keeles, mis muudab
teabe hõlpsasti ligipääsetavaks kasutajatele ka
väljaspool ELi.
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ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid, kes on
rakendanud REACH- ja CLP-määrused, ning ühinemiseelse abi
rahastamisvahendi (IPA) ja Euroopa naabruspoliitika (ENP)
kasusaajad.

