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Współpraca międzynarodowa
Europejska Agencja Chemikaliów
współpracuje z równorzędnymi
agencjami w różnych częściach świata
w celu harmonizowania zarządzania
substancjami chemicznymi. ECHA
wspiera również kraje przyjmujące
przepisy bezpieczeństwa chemicznego
pokrewne do rozporządzeń REACH,
CLP, w sprawie produktów biobójczych
oraz PIC.
Prace związane z OECD
UE ściśle współpracuje w sprawie właściwego
zarządzania chemikaliami na szczeblu
międzynarodowym. OECD jest główną organizacją
kierującą tymi pracami. Program OECD dla
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) odegrał
ważną rolę w promowaniu globalnej harmonizacji
przez zapewnienie powszechnie akceptowanych
podejść, metod i narzędzi IT do należytego
zarządzania chemikaliami.
Rolą ECHA jest zapewnienie naukowego i
technicznego wsparcia Komisji Europejskiej w
jej udziale w OECD, zwłaszcza w dziedzinach
związanych z działalnością grupy roboczej zajmującej
się oceną zagrożenia. Agencja jest również
zaangażowana w prace w panelu ekspertów grupy
IUCLID i zapewnia ważny wkład w rozwój pakietu
narzędzi QSAR i portalu eChemPortal. Ponadto
ECHA uczestniczy w opracowaniu zharmonizowanych
szablonów, jak również w działalności związanej z
pestycydami i produktami biobójczymi.
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Wielostronna praca dotycząca
bezpieczeństwa chemicznego
Współpraca międzynarodowa Agencji odnosi
się również do zobowiązań UE w zakresie
właściwego zarządzania chemikaliami w ramach
umów wielostronnych pod auspicjami Narodów
Zjednoczonych. Należą do nich konwencja
sztokholmska (POP), konwencja rotterdamska (PIC),
międzynarodowa konferencja na temat zarządzania
chemikaliami (SAICM), komisja ds. zrównoważonego
rozwoju (CSD) i międzynarodowy program dotyczący
bezpieczeństwa chemikaliów WHO (IPC), jak również
prace ONZ w sprawie globalnie zharmonizowanego
systemu klasyfikacji i oznakowania.
Wsparcie polityki UE w zakresie
stosunków zewnętrznych
Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej oraz
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) obejmują
dedykowane środki ułatwiające interakcję pomiędzy
poszczególnymi grupami państw trzecich i agencjami
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Uczestnik spotkania ICCM-3 przegląda stronę internetową ECHA
na stoisku informacyjnym Agencji w Nairobi.

Memorandum w sprawie porozumienia ECHA–Kanada zostało
podpisane w 2010 roku.

UE. Podczas gdy pierwsza polityka dotyczy
krajów kandydujących oraz potencjalnych krajów
kandydujących do przystąpienia do UE, EPS jest
nastawiona na aktywizowanie 16 krajów położonych
tuż przy bezpośrednich zewnętrznych granicach
Unii. ECHA przyczyniła się do rozwoju obu obszarów
polityki w odniesieniu do zbliżenia, stosowania i
egzekwowania prawodawstwa UE.

Podnoszenie świadomości poza UE

Współpraca z równorzędnymi agencjami
Agencja ma podpisane umowy o współpracy z
agencjami regulacyjnymi w czterech krajach:
Australii, Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Umowy zostały zawarte w latach 2010/11. Działania
koncentrują się na wymianie informacji, najlepszych
praktyk i wiedzy naukowej.

UE/EOG
IPA

Warto wspomnieć, że większość działań ECHA ma
znaczenie międzynarodowe. Użytkownicy na całym
świecie mogą korzystać z bogatego zbioru informacji
dostępnych na stronie internetowej ECHA, zwłaszcza
z upowszechnianych informacji na temat substancji
chemicznych (wykazu klasyfikacji i oznakowania
oraz danych na temat zarejestrowanych substancji).
Fakt, że wiele publikacji ECHA jest dostępnych w
23 językach sprawia, że po materiały łatwo mogą
sięgnąć odbiorcy daleko poza granicami UE.
Dodatkowe informacje:
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Odbiorcy spoza UE, zarówno władze, jak i przemysł,
regularnie zwracają się z prośbą do ECHA o przyjęcie
wizyt i prowadzenie prezentacji wyjaśniających
dotyczących przepisów UE i prac związanych z ECHA.
Agencja dokonuje selekcji przy przyjmowaniu grup
gości, a jeszcze bardziej rygorystyczna selekcja
obowiązuje w kwestii zaproszeń do wypowiadania
się w krajach trzecich. Priorytetowo traktuje
się władze w krajach, które dokonują przeglądu
swojego ustawodawstwa w zakresie chemikaliów
oraz zdarzenia, które mogą dotrzeć do dużych i
kluczowych grup publiczności. Prezentacje odbywają
się w siedzibie Agencji w Helsinkach, podczas
wydarzeń organizowanych w krajach trzecich, a w
niektórych przypadkach za pośrednictwem łącza
wideo.
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Kraje UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
które wdrożyły rozporządzenia REACH i CLP oraz beneficjenci
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) i Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa (EPS).

