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Tarptautinis bendradarbiavimas
Siekdama užtikrinti darnų cheminių
medžiagų valdymą Europos cheminių
medžiagų agentūra savo veiklą vykdo
bendradarbiaudama su kitomis savo
srities agentūromis. ECHA taip pat
teikia paramą šalims, priimančioms į
REACH, CLP, biocidinių produktų ir
IPS reglamentus panašius teisės aktus.
Daugiašalis darbas užtikrinant cheminių
medžiagų saugą

Su Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija (toliau – EBPO)
susijusi veikla
ES glaudžiai bendradarbiauja su kitomis šalimis
tarptautiniu lygiu užtikrinant tinkamą cheminių
medžiagų valdymą. EBPO yra pagrindinė šią
veiklą reguliuojanti organizacija. EBPO Aplinkos,
sveikatos ir saugos (EHS) programa labai prisidėjo
prie tarptautinio teisės aktų derinimo, nes padėjo
nustatyti visuotinai priimtinus požiūrius, metodus
ir informacinių technologijų priemones tinkamam
cheminių medžiagų valdymui užtikrinti.
Viena iš ECHA užduočių – teikti mokslinę ir techninę
pagalbą Europos Komisijai, padedančiai EBPO
vykdyti savo veiklą, ypač su Pavojaus vertinimo
darbo grupės veikla susijusiose srityse. Be to,
agentūra dalyvauja IUCLID ekspertų grupės veikloje
ir svariai prisideda plėtojant priemonių rinkinį QSAR
ir portalą „eChem“. ECHA taip pat padeda rengti
suderintus šablonus ir reguliuoti pesticidų ir biocidų
naudojimą.
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Agentūros tarptautinis bendradarbiavimas taip
pat susijęs su ES įsipareigojimu užtikrinti saugų
cheminių medžiagų valdymą pagal daugiašalius
Jungtinių Tautų susitarimus. Šie susitarimai – tai
Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių
teršalų (POP), Roterdamo konvencija dėl IPS,
Tarptautinės konferencijos cheminių medžiagų
valdymo klausimais (SAICM) ir Darnaus vystymosi
komisijos (CSD) susitarimai, PSO tarptautinė
programa dėl cheminių medžiagų saugos (IPCS) ir JT
sprendimai, susiję su visuotinai suderinta cheminių
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema.
Indėlis į ES išorės santykių politiką
Europos Sąjungos plėtros politikoje ir Europos
kaimynystės politikoje (ENP) numatytos specialios
priemonės trečiųjų šalių atitinkamų grupių ir ES
agentūrų bendradarbiavimui skatinti. Plėtros
politika taikoma šalims kandidatėms ir galimoms
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ICCM–3 susitikimo dalyvis susipažįsta su ECHA svetaine
agentūros informaciniame stende Nairobyje.

ECHA ir Kanados susitarimo memorandumas pasirašytas 2010 m.

kandidatėms tapti ES narėmis, o ENP politika
siekiama užmegzti ryšius su 16 šalių, esančių prie
Sąjungos išorės sienų. ECHA prisideda vykdant šių
abiejų sričių politiką padėdama derinti ir taikyti ES
teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą.

Informuotumo didinimas už ES ribų

Bendradarbiavimas su kitomis panašiomis
agentūromis
Agentūra yra pasirašiusi bendradarbiavimo
susitarimus su keturių šalių reguliavimo
agentūromis: Australijos, Kanados, Japonijos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų. Susitarimai sudaryti
2010 m. lapkričio mėn. Juose daugiausia dėmesio
skiriama informacijos, geriausios patirties ir
mokslinių žinių mainams.
ES/EEE
IPA

Būtina paminėti, kad didesnioji ECHA veiklos dalis
reikšminga tarptautiniu lygiu. Vartotojai iš viso
pasaulio gali naudotis ECHA svetainėje pateikiama
išsamia informacija, ypač informacija apie chemines
medžiagas (klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus
ir įregistruotų cheminių medžiagų duomenimis).
Daugelis ECHA leidinių pateikiami 23 kalbomis, todėl
jie lengvai prieinami bendruomenėms gerokai už ES
ribų.
Išsami informacija
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Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių
institucijų ir pramonės atstovai dažnai kreipiasi į
ECHA dėl vizito ir kviečia skaityti aiškinamuosius
pranešimus apie ES teisės aktus ir su jais susijusią
ECHA veiklą. Agentūra atidžiai renkasi norinčias
apsilankyti asmenų grupes ir kur kas kruopščiau
vertina kvietimus skaityti pranešimus trečiosiose
šalyse. Pirmenybė teikiama cheminių medžiagų
teisės aktus persvarstančių šalių institucijoms
ir renginiams, kurie sulaukia didelio atitinkamos
srities klausytojų dėmesio. Pranešimai skaitomi
agentūros būstinėje Helsinkyje ir trečiosiose šalyse
vykstančiuose renginiuose arba kartais transliuojami
vaizdo kanalu.
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REACH ir CLP reglamentus įgyvendinusios ES ir Europos
ekonominės erdvės (EEE) šalys ir šalys, kurioms taikomos
Pasirengimo narystei pagalbos (IPA) ir Europos kaimynystės
politikos (ENP) priemonės.

