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Medzinárodná spolupráca
Európska chemická agentúra
spolupracuje s partnerskými
agentúrami v rôznych častiach
sveta na harmonizácii manažmentu
chemických látok. Agentúra
ECHA podporuje aj krajiny, ktoré
prechádzajú na právne predpisy
týkajúce sa bezpečnosti chemických
látok podobné nariadeniam REACH,
CLP, nariadeniu o biocídnych
výrobkoch a nariadeniu PIC.
Činnosť v súvislosti s OECD
EÚ úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi
v oblasti správneho manažmentu chemických látok.
Hybnou silou tejto činnosti je organizácia OECD.
Program OECD pre životné prostredie, zdravie a
bezpečnosť (EHS) hrá hlavnú úlohu pri podpore
globálnej harmonizácie tým, že poskytuje všeobecne
uznávané postupy, metódy a nástroje existujúce pre
správny manažment chemických látok.
Úlohou agentúry ECHA je poskytovať vedeckú a
technickú podporu Európskej komisii v jej spolupráci
s OECD, najmä v oblastiach súvisiacich s činnosťou
osobitnej pracovnej skupiny na posudzovanie
nebezpečnosti. Okrem toho agentúra pôsobí vo
výbore skupiny expertov pre IUCLID a významným
spôsobom prispieva k rozvoju súboru nástrojov
QSAR a portálu eChemPortal. Agentúra ECHA sa
podieľa aj na vypracúvaní harmonizovaných šablón,
ako aj na činnostiach súvisiacich s pesticídmi a
biocídmi.
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Multilaterálna činnosť v oblasti
bezpečnosti chemických látok
Medzinárodná spolupráca agentúry sa odvíja aj od
záväzkov EÚ k správnemu manažmentu chemických
látok v rámci multilaterálnych dohôd pod záštitou
OSN. Patrí k nim Štokholmský dohovor (POP),
Rotterdamský dohovor (PIC), Medzinárodná
konferencia o manažmente chemických látok
(SAICM), Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD)
a Medzinárodný program chemickej bezpečnosti
(IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj
práca OSN na globálnom harmonizovanom systéme
klasifikácie a označovania.
Podpora politických stratégií vonkajších
vzťahov EÚ
Politika rozširovania Európskej únie a Európska
susedská politika (ESP) obsahujú vhodné opatrenia
na posilnenie súčinnosti medzi konkrétnymi
skupinami tretích krajín a agentúrami EÚ. Zatiaľ čo
prvá politika sa zaoberá kandidátskymi krajinami a
potenciálnymi kandidátskymi krajinami na vstup do
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Účastník zasadnutia ICCM-3 si prezerá webovú stránku agentúry
ECHA v informačnom stánku agentúry v Nairobi.

Memorandum o porozumení medzi agentúrou ECHA a Kanadou
bolo podpísané v roku 2010.

EÚ, Európska susedská politika sa usiluje o zapojenie
16 krajín, ktoré sa nachádzajú na bezprostredných
vonkajších hraniciach Únie. Agentúra ECHA
prispela k obidvom oblastiam politiky v súvislosti
s aproximáciou, uplatňovaním a presadzovaním
právnych predpisov EÚ.

Zvyšovanie povedomia mimo EÚ

Spolupráca s partnerskými agentúrami
Agentúra má dohody o spolupráci s regulatórnymi
agentúrami v štyroch krajinách: v Austrálii, Kanade,
Japonsku a Spojených štátoch amerických. Tieto
dohody boli uzatvorené v priebehu rokov 2010 a
2011. Činnosti sú zamerané na výmenu informácií,
najlepších postupov a vedeckých poznatkov.
EÚ/EHP
IPA
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Ďalšie informácie:
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Treba zdôrazniť, že väčšina činností agentúry ECHA
má medzinárodný význam. Používatelia na celom
svete môžu čerpať z veľkého množstva informácií,
ktoré sú k dispozícii na webovej stránke agentúry
ECHA, najmä informácie o chemických látkach
(zoznam klasifikácie a označovania a údaje o
registrovaných látkach). Mnohé publikácie agentúry
ECHA sú dostupné v 23 jazykoch, vďaka čomu je
tento materiál ľahko dostupný verejnosti ďaleko za
hranicami EÚ.
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Krajiny EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré
uplatňujú nariadenia REACH a CLP, a príjemcovia nástroja
predvstupovej pomoci (IPA) a Európskej susedskej politiky (ESP).

Zástupcovia orgánov štátnej správy a priemyslu z
nečlenských štátov EÚ sa pravidelne obracajú na
agentúru ECHA so žiadosťou o skupinové návštevy
a informačné prezentácie, ktoré by priblížili právne
predpisy EÚ a s nimi súvisiacu činnosť agentúry.
Agentúra venuje veľkú pozornosť výberu skupín
návštevníkov a ešte obozretnejšie postupuje
pri akceptovaní pozvaní na vystúpenia v tretích
krajinách. Prednosť dostávajú orgány v krajinách, v
ktorých prebieha novelizácia chemických právnych
predpisov, a podujatia, ktoré oslovia čo najširšie a
najrelevantnejšie cieľové publikum. Prezentácia sa
konajú v sídle agentúry v Helsinkách, na podujatiach
v tretích krajinách a niekedy aj prostredníctvom
videokonferencií.

