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Předmluva výkonného ředitele
V roce 2008 kladla Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) nejvyšší důraz na zajištění toho,
aby společnosti byly schopny plnit své právní závazky s účinností od 1. června a začaly včas
předkládat své předběžné registrace, šetření, registrace a oznámení výzkumu a vývoje, zaměřená na
výrobky a postupy. Tento cíl byl dosažen díky neobyčejnému odhodlání zaměstnanců, kteří usilovně
pracovali, zejména v průběhu posledních měsíců před nabytím účinnosti. Dne 3. června byla oficiálně
zahájena činnost ECHA za účasti předsedy Komise Barrosa, místopředsedy Verheugena,
místopředsedy Evropského parlamentu Onesty a finského předsedy vlády Vanhanena. Do konce října
ECHA zveřejní první seznam navrhovaných chemických látek vzbuzujících velmi velké obavy, které
budou vyžadovat povolení, a do konce roku zveřejní kompletní seznam předběžně registrovaných
chemických látek.
V roce 2009, prvním úplném roce fungování, bude ECHA stále v období rychlého růstu a přeměn.
Přestože vlastní proces registrace chemických látek REACH úspěšně započal již v roce 2008, práce
spojené s konečnou lhůtou první registrace v roce 2010 vyžadují intenzivní přípravy. V roce 2009 bude
hlavní činností ECHA hodnocení a zejména kontroly shody, což se projevilo přidáním dvou oddělení
k ředitelství pro hodnocení. Dále bude potřeba zorganizovat i nové provozní úkoly, jako jsou omezení,
která začnou platit v roce 2009. S přijetím nového nařízení pro klasifikaci, značení a balení přidělil
zákonodárný orgán ECHA nové úkoly, v jejichž světle již byla zahájena diskuze o pověření agentury
dalšími povinnostmi v souvislosti s biocidy. V důsledku toho zůstává ECHA velmi dynamickou
organizací, která čelí mnoha technickým, organizačním a vědeckým výzvám ve spojení s určitou
nejistotou ohledně způsobu, jakým se budou různé činnosti hodnotit.
Nejdůležitějším úkolem ECHA v roce 2009, který se týká výborů a provozních oddělení, bude
zpracování postupů prací, započatých v roce 2008. Bude třeba zpracovat a ve stanoveném termínu
odevzdat posudky jednotlivých souborů dokumentace, zpracované na základě vědeckého posouzení
příslušných údajů. Tyto úkoly budou plněny v nově vybudovaném konferenčním centru ECHA, které
bude připraveno k provozu od začátku roku 2009 a rovněž se zde budou pořádat zasedání orgánů
agentury.
Chtěl bych zdůraznit, že veškeré činnosti ECHA závisí na fungování několika sítí, sladěném
s příslušnými vnitrostátními orgány, evropskými institucemi a organizacemi zúčastněných subjektů.
Spolupráci, která začala v minulém roce, bude třeba dále upevnit a zefektivnit, aby nařízení REACH
fungovalo v každodenním životě průmyslových subjektů, spotřebitelů i příslušných orgánů. ECHA se
zaměří zejména na posílení těchto partnerství a na odborné vzdělávání členských států.
Závěrem je třeba říci, že agentura bude v roce 2009 dále rozvíjet řídicí proces podle cílů a bude
zvyšovat efektivitu přidělování prostředků. Rovněž bude usilovat o optimalizaci transparentnosti a
zajištění flexibility potřebné pro zvládnutí různorodých úkolů a nejistot, spojených s jejím pracovním
zatížením a příjmy.

Geert Dancet
výkonný ředitel
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1

Hlavní úspěchy roku 2008 a probíhající práce

Hlavním úkolem ECHA v první polovině roku 2008 bylo připravit se na 1. červen, kdy začalo
platit nařízení REACH 1 . Tento cíl ECHA splnila a společnosti mohly splnit své právní
závazky. ECHA rovněž stihla včas dokončit příslušné pokyny, ještě před začátkem platnosti
nařízení.
Do 1. června ale nebyl systém REACH-IT zcela připraven k plnění všech funkcí. Pracovníci
ECHA tyto technické ztráty kompenzovali manuální prací, přičemž práce na dokončení
systému REACH-IT dále pokračovaly. Seznam zúčastněných subjektů byl pravidelně
aktualizován pomocí dočasných IT nástrojů. Předpokládá se, že do konce října 2008 bude
dočasné IT řešení nahrazeno systémem REACH-IT a že všechna data z dočasných databází
budou přesunuta do systému REACH-IT. Zpoždění systému REACH-IT a potřeba provádět
manuální práce byly příčinou stanovení nových priorit s ohledem na úkoly ECHA. Priority
některých činností uvedených v pracovním programu 2008 byly zrušeny, a tyto činnosti byly
odloženy na rok 2009.
Abychom společnosti povzbudili k předběžné registraci, ECHA ve spolupráci s Evropskou
komisí dne 14. dubna v Bruselu spustila informativní kampaň, zaměřenou na předběžnou
registraci. Na žádost většiny následných průmyslových uživatelů agentura ECHA souhlasila
s uvedením prvního seznamu předběžně registrovaných chemických látek ještě před prvním
termínem pro zúčastněné subjekty, kterým je 10. říjen.
Správní rada v roce 2008 zasedala pětkrát a pomohla ECHA s orientací v průběhu prvního
roku její finanční nezávislosti. Výbory a fórum ECHA uspořádaly svá první zasedání a
ustanovily své pracovní postupy, čímž splnily přísné časové rámce stanovené nařízením
REACH a současně splnily i náročná očekávání týkající se vědecké a technické kvality jejich
práce. Poté co se objevil první požadavek o vyjádření zájmu byly vybrány asociace
zúčastněných subjektů, pověřené sledováním práce ECHA v těchto orgánech agentury a v
dalších sítích.
První veřejná konzultace ECHA se konala dne 30. června a zabývala se první verzí seznamu
chemických látek, které mají být na základě návrhu členských států označeny jako chemické
látky vzbuzující velmi velké obavy. Na základě obdržených připomínek bude Výbor
členských států v říjnu 2008 požádán, aby odsouhlasil první chemické látky, které mají být
zařazeny na seznam navrhovaných chemických látek ke schválení.
Vzdělávání příslušných orgánů členských států probíhá podle plánu. ECHA začala poskytovat
vzdělávací materiál i na své webové stránce, zejména informace o systému REACH-IT pro
průmyslové subjekty. Mimo webové stránky agentura zveřejnila i brožury, informační listy
s pokyny a další tištěné informační materiály a vyhověla žádosti Komise zúčastnit se
informačních schůzek o nařízení REACH ve třetích zemích.
Bylo přijato více než 100 dalších pracovníků a bylo zahájeno výběrové řízení pro vytvoření
nového seznamu kandidátů v nadcházejících létech. Dále se předpokládá, že budování
vnitřního konferenčních vybavení ECHA bude dokončeno podle plánu do konce roku.
1

Nařízení (ES) č. 1907/2006
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Souběžně s tím bylo zahájeno několik stavebních projektů počínaje zářím 2008, kdy vlastník
opustil svoje prostory, aby ECHA mohla efektivně užívat celou budovu ve které sídlí.
2

Úkoly a cíle pro rok 2009
2.1

Hlavní úkoly a cíle

Před agenturou stojí na rok 2009 čtyři hlavní úkoly, mezi které patří snaha udělat si dobré
jméno včasným přijetím stanovisek a rozhodnutí na základě důvěryhodných vědeckých
názorů na chemické látky, připravit půdu pro konečnou lhůtu první registrace a schvalovací
postupy, pokročit v budování svých posuzovacích kapacit a podniknout další kroky k
fungování agentury jako plnomocného zdroje informací o chemických látkách.
Efektivita pracovních postupů bude vyzkoušena při pokračujícím růstu ECHA a rovněž
v době, kdy se agentura začne zabývat novými oblastmi nařízení REACH. To znamená, že
provozní pracovníci, vědecké výbory a pracovníci správy a právního oddělení musí
spolupracovat a plnit svoje úkoly včasným a efektivním způsobem.
Pokud jde o provozní stránku, agentura doporučí první chemické látky ke schválení a bude
aktualizován první seznam navrhovaných chemických látek vzbuzujících velmi velké obavy.
Protože pro první seznam navrhovaných látek byl ECHA předložen pouze omezený počet
dokumentačních souborů, ECHA očekává, že členské státy a Komise předloží mnohem větší
počet chemických látek v roce 2009. Dále budou zveřejněny první názory na navrhovanou
harmonizovanou klasifikaci a značení a ECHA se bude muset připravit na úkoly jí přiřazené
v rámci nově schváleného nařízení CLP2.
Od 1. června začne platit postup REACH pro omezení při používání chemických látek. To
bude znamenat podstatné zvýšení pracovního zatížení příslušných výborů, Výboru pro
posuzování rizik (RAC) a Výboru pro sociálně ekonomickou analýzu (SEAC). Tyto výbory
se musí připravit na přijetí jejich prvních stanovisek týkajících se nových omezení v roce
2010.
S ohledem na přípravu na konečnou lhůtu prvních registrací v roce 2010 a na schvalovací
proces potřebuje ECHA výrazně posílit kolektiv svých vědecky vzdělaných pracovníků a
konsolidovat své pracovní postupy a IT nástroje. ECHA zavede do používání nový IT nástroj
pro posuzování chemické bezpečnosti, který bude společnostem pomáhat při prokazování
bezpečného používání chemických látek a při vytváření zprávy o chemické bezpečnosti, která
bude přiložena k registracím. Tam kde je to potřebné a pokud to umožní zdroje, je třeba
podpořit proces sdílení dat mezi potenciálními žadateli, který probíhá před registrací, což

2

Nařízení pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, jehož přijetí a zveřejnění Evropským parlamentem
a Radou se očekává do konce roku 2008. Bude v EU zavádět mezinárodní kritéria dohodnutá Hospodářskou a sociální radou
OSN (Ecosoc OSN) pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí, nazvaná Globálně harmonizovaný systém
klasifikace a označování chemických látek (GHS).

Strana 5 z 29

bude pravděpodobně vyžadovat výrazné posílení kapacity
poskytovaných žadatelům, např. při identifikaci chemických látek.

poradenských

služeb

Tyto hlavní úkoly, které se dotýkají všech pracovníků ECHA, se skládají z mnoha různých
dílčích cílů pro všechny pracovní oblasti agentury a jsou popsány v dalších kapitolách. Ke
splnění těchto úkolů potřebuje ECHA udržovat a posilovat těsný kontakt a účinnou spolupráci
s evropskými institucemi, zejména s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, stejně
jako s ostatními evropskými agenturami a příslušnými orgány členských států (MSCA) a se
zúčastněnými subjekty. Agentura bude dále rozvíjet pevné vztahy s ostatními evropskými
nebo mezinárodními/vnitrostátními agenturami, které působí na poli chemických látek a
posuzování jejich rizik.
Do konce roku 2008 z agentury odejde většina zkušených úředníků vyslaných Komisí a
v roce 2009 bude nutné provést nábor více než 100 nových pracovníků. Nové vedení bude
proto klást důraz na nábor a školení nových pracovníků, aby byla zajištěna provozní kapacita,
potřebná pro zvládání rostoucího pracovního zatížení v důsledku blížící se konečné lhůty
první registrace v roce 2010.
Pokud jde o rozpočet, ECHA bude muset důsledně využívat příjmy z poplatků, aby byla
připravena na možnost, že se skutečné výnosy budou výrazně lišit od odhadů Komise a
nebudou splňovat předpoklad rozpočtového orgánu, že ECHA nebude v letech 2010-2013
vyžadovat žádnou podporu.
Nakonec bude muset agentura dále posílit své propojení s širokou veřejností. V tomto ohledu
rozšíří své veřejné webové stránky a bude podporovat aktivní účast občanů na veřejných
konzultacích, např. při výběru chemických látek podléhajících schválení a náhradě. Další úsilí
bude směřovat ke zpřístupnění složitých informací a k poskytování nejlepších možných
doporučení a pomoci všem zúčastněným subjektům. ECHA dále zpřístupní vyšší množství
informací o chemických látkách. V tomto ohledu bude hlavním úkolem vytvořit z agentury
důvěryhodný zdroj objektivních informací.
ECHA své poslání i úkoly pro rok 2009 úspěšně naplní tehdy, když splní své konečné lhůty a
bude i nadále veřejností, evropskými institucemi, orgány i zúčastněnými subjekty vnímána
jako efektivní, transparentní, důvěryhodná a nestranná organizace.
2.2

Priority

Vedle konsolidace svých struktur a pracovních postupů bude ECHA muset v roce 2009
rozdělit své prostředky podle priorit do řady důležitých aktivit, které budou ve druhém roce
jejího plného fungování rozhodovat o úspěchu činností, směřujících ke splnění následujících
úkolů:
1. Zajistit efektivní rozhodování agentury, zejména pokud jde o návrhy zkoušek, kontroly
shody a první doporučení,adresovaná Komisi, týkající se chemických látek vzbuzujících
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velmi velké obavy, které mají být zařazeny na schvalovací seznam (příloha XIV nařízení
REACH).
2. Vytvořit a udržovat konečný seznam chemických látek předběžně registrovaných k datu
prvotní uzávěrky a seznam chemických látek oznámený následnými uživateli, a tam kde je
to vhodné, napomáhat efektivnímu sdílení dat před konečnou lhůtou první registrace
v roce 2010.
3. Dále sjednocovat postupy a podpůrné IT nástroje, zejména systém REACH-IT a nový
nástroj pro zprávy o chemické bezpečnosti (CSR), aby bylo zajištěno efektivní provádění
všech činností agentury, jejich orgánů a příslušných orgánů členských států.
4. Vydávat další aktualizace pokynů, zaměřující se na omezení, schvalování a na nové
právní předpisy pro klasifikaci a označování látek, stejně jako na hlavní otázky o
registraci, přicházející ze sítě, z vnitrostátních kontaktních míst, z agentury, z Komise, od
příslušných orgánů členských států a od dalších stran.
5. S ohledem na harmonizovanou klasifikaci a označování chemických látek představit
efektivní pracovní postupy pro správu prvních návrhů na klasifikaci a označování a
omezení, při současném zachování transparentnosti a vysoké vědecké kvality této práce.
6. Ve spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí posilovat vztahy s partnery ECHA
v rámci EU i mimo EU v oblasti hodnocení chemických rizik.
7. Zlepšit kontakty a dialog ECHA s širokou veřejností, zejména prostřednictvím webové
stránky agentury, včetně její části obsahující podrobné informace o chemických látkách, a
také prostřednictvím spolupráce s členskými státy.
8. Provést nábor a zaškolit pracovníky potřebné k plnění provozních úkolů v roce 2009,
připravit se na konečnou lhůtu první registrace v roce 2010 a dále rozvíjet vzdělávací
programy týkající se nařízení REACH pro odborníky členských států a pro školitele ze
třetích zemí.
9. Podrobně monitorovat příjmy z poplatků a výdaje tak, aby míra spotřeby rozpočtových
prostředků byla úměrná, a předem identifikovat veškeré potenciální schodky v příjmech,
s přihlédnutím k novým odhadům, které se budou počítat podle počtu předběžných
registrací obdržených do 1. prosince 2008.
2.3

Řízení rizik

Agentura bude udržovat ucelený postup řízení rizik, aby zajistila splnění svých úkolů a cílů,
navzdory nevyhnutelným nejistotám jako je např. odhadovaný počet předložených souborů
dokumentace. ECHA musí mít dostatečnou kapacitu aby mohla pružně reagovat na
přidělenou práci v rámci agentury, v kombinaci s možností náboru pracovníků pro dočasnou
výpomoc, kteří pomohou vyřešit neplánované nahromadění pracovního zatížení a
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nepředpokládané požadavky. Na jedné straně sem patří i skutečnost, že kontaktní místo se
bude iniciativně přizpůsobovat neustále se měnícím požadavkům uživatelů a bude efektivně
koordinovat dostupnou interní odbornou způsobilost. Na druhé straně, agentura ECHA
v případě potřeby stanoví nové priority svých úkolů a některé činnosti, plánované na rok 2009,
priority zbaví, aby zajistila efektivní fungování klíčových procesů REACH. Rozhodujícím
prvkem celkové strategie řízení rizik je vytvoření a zavedení budoucích nástrojů agentury pro
řízení a výkaznictví v souladu s politikou jakosti. Tyto nástroje musejí obsahovat rozhodující
aspekty týkající se identifikace, hodnocení, dokumentace, rozsahu pokrytí rizik a následných
činností, které budou přispívat k šíření kultury řízení rizik od ranné fáze činností a náborů
agentury.
Pokud jde o výše uvedené priority, stanoví ECHA řadu zvláštních opatření pro řízení rizik
s cílem zajistit jejich úspěšné naplnění:
1. V případě potřeby lze z externích zdrojů zakoupit velký objem účelové vědecké podpory
vycházející z rámcových smluv uzavřených v roce 2008. Úzkou spoluprací s příslušnými
orgány členských států lze rovněž minimalizovat tu část rozhodnutí, která musí být
posuzována Výborem členských států, a současně i zlepšit kvalitu dokumentů přílohy XV,
připravených členskými státy.
2. ECHA nepodporuje provoz portálů fóra pro výměnu informací o chemických látkách
(SIEF), ale bude připravena reagovat na velký počet požadavků vycházejících z portálů
SIEF a týkající se jich, a to hlavně s ohledem na identifikaci látek. Posílení této oblasti
způsobilosti bude proto věnována zvýšená pozornost.
3. Pokud nastanou omezení způsobená systémy IT, požádá ECHA dodavatele, aby zjednali
nápravu, a pokud to bude možné, provede úkoly manuálně nebo pomocí účelových
pracovních postupů.
4. ECHA vyvine maximální úsilí, aby podporovala zpětnou vazbu od různých společenství
pomocí pokynů, případně aktivním přístupem vnitrostátních kontaktních míst, příslušných
orgánů členských států, průmyslových kontaktních míst a odborníků pro získávání
informací vyplývajících z jejich zkušeností. V případě potřeby se ECHA obrátí na externí
odborníky, aby navrhli aktualizace, např. pomocí uzavřených rámcových smluv.
5. Členové výborů budou mít podporu agentury ECHA, která jim pomůže s včasným
doručením vědecky důvěryhodných stanovisek, které umožní výborům přijímat velmi
kvalitní stanoviska v rámci zákonných lhůt.
6. Pomocí řady prostředků, mezi které patří účelové pracovní síly, stejně jako poradenské
smluvní služby, budou přijata opatření zajišťující získání externích odborných znalostí a
pracovních sil, kdykoli to bude potřeba.
7. Budou vytvořeny patřičné záložní kapacity, které budou dostupné v případech vážných
kolapsů infrastruktury ICT, zejména komunikačních modulů webové stránky.

Strana 8 z 29

8. ECHA odhadne celkové příjmy z poplatků a bude podrobně monitorovat vývoj v jejím
prvním roce úplného provozu. Jakákoli rozpočtová omezení budou řešena úpravami
stávajícího rozpočtu a/nebo změnou priorit.
9. Přestože hlavní výběrová řízení pro vědecké a IT úředníky budou dokončena v roce 2009,
převážnou část nových náborových potřeb pokryje seznam kandidátů. Navíc se
předpokládá, že budou vzneseny nové požadavky na rezervy pracovníků. Dále je
zamýšleno, že některé ze školicích kapacit, jejichž realizace je nyní plánována interně, by
mohly být zajištěny z vnějších zdrojů.
3

Vedení
3.1

Správní rada ECHA

V roce 2009 dosáhne správní rada plný provozní výkon. Bude dále hrát svou roli
v rozpočtovém cyklu Evropského společenství a v programování a ohlašování činností
agentury.
Jednotlivá opatření v této oblasti se budou týkat především:










schválení návrhu rozpočtu a odhadovaných příjmů a výdajů na rok 2010,
přijetí souhrnné zprávy za rok 2008,
analýzy a vyhodnocení výroční zprávy za finanční rok 2008, provedené schvalujícím
úředníkem,
vydání stanoviska k účetní uzávěrce agentury za rok 2008,
přijetí pracovního programu agentury na rok 2010,
první aktualizace víceletého pracovního programu,
přijetí specifických prováděcích pravidel pro služební řád,
případného vyladění vnitřních pravidel a postupů agentury,
přijetí konečného rozpočtu agentury na rok 2010.
3.2

Vedení ECHA

Vedení má pomoci ECHA s orientací v průběhu prvního roku jejího provozu a připravit ji na
další úkoly, které vejdou v platnost, a na zvyšující se pracovní zatížení během nadcházejících
let. Vedení ECHA bude vycházet z dosavadních dobrých výsledků a jedním z jeho hlavních
cílů bude sjednotit a zlepšit pracovní postupy a struktury, vytvořené od roku 2007. To
zahrnuje spolupráci s příslušnými orgány členských států v různých procesech plnění nařízení
REACH, kde je úspěch podmíněn plynulým tokem informací a spoluprací. Rovněž to
zahrnuje zajištění toho, aby agentura na své zúčastněné subjekty nahlížela konzistentním
způsobem. Pro všechny záležitosti týkající se správy, rozpočtu a financování, náboru
pracovníků, auditů a účetnictví představí ECHA efektivní nástroje, umožňující hlášení
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informací, a bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou (rozpočtovým
orgánem Evropského společenství), stejně jako s Komisí a Účetním dvorem.
Toto poslání, před nímž Agentura stojí, si vyžádá přednostní realizaci dále vysvětlených
činností:
•

upevnit, zlepšit a vytvořit provozní strukturu, postupy a vedení agentury, včetně
integrace nových manažerů a spolupráce s příslušnými orgány členských států,

•

provést nábor nových vysoce kvalifikovaných pracovníků a vyškolením je připravit na
první uzávěrku registrace v roce 2010, a při tomto školení využít způsobilé pracovníky
příslušného orgánu členského státu,

•

upevnit systémy vnitřní kontroly s cílem zajistit efektivní řízení zdrojů ve shodě
s přijatými postupy, a přitom produkovat výstupy v tak vysoké kvalitě, jaká je
požadována,

•

dokončit nebo zlepšit standardní pracovní postupy agentury ECHA, včetně případného
vyzkoušení a jejich úprav.

V roce 2008 agentura provedla nábor nového středního a vyššího managementu, který nahradí
zkušené úředníky vyslané Komisí, kteří zastávali funkce managementu od roku 2007.
Přestože hladkému předání těchto funkcí bylo věnováno značné úsilí, úkolem pro tyto nové
manažery zůstává rychlé převzetí otěží tam, kde je úředníci dosazení Komisí zanechali, a
zajištění plné funkčnosti agentury. Zvláštní pozornost bude věnována budování vztahů mezi
novým managementem a zúčastněnými subjekty.
Kromě počátečního školení nových pracovníků bude pro pracovníky agentury vytvořen i
trvalý vzdělávací program, jehož úkolem bude zajistit, aby si uchovali a zlepšili své odborné
znalosti na vysoké úrovni, což je potřebné pro úspěšné plnění úkolů v ECHA. A protože
činnosti příslušných orgánů členských států jsou stejně důležité pro celkové zavedení nařízení
REACH, vedení agentury bude spolupracovat s vedením příslušných orgánů členských států
při navrhování nových vzdělávacích programů pro jejich vědecké pracovníky. ECHA bude
rovněž investovat do udržení a rozvoje profesionálních dovedností svého středního a vyššího
managementu. V případě potřeby budou najímání externí školitelé.
Rozhodnutí agentury musí být realizována plně v souladu s požadavky zakotvenými
v nařízení REACH a na základě důvěryhodných a dobře zdokumentovaných vědeckých
poznatků. Musí být plně zavedeno řízení jakosti administrativních procesů, stejně jako
vědecké zdůvodňování přijatých rozhodnutí, v dostatečném předstihu před konečnou lhůtou
v roce 2010, kdy dojde k prudkému nárůstu pracovního zatížení s šibeničními lhůtami.
Hlavním úkolem bude upevnit potřebnou IT podporu (zejména s ohledem na plánovaný
systém řízení pracovních toků).
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V roce 2009 ECHA dále rozvine svůj systém správy dokumentů. To znamená poskytnout
pracovníkům nejefektivnější přístup k interním a externím informacím potřebným k plnění
jejich odborných úkolů a zajistit přístup k informacím v souladu s právními požadavky.
V rámci monitorování systému jakosti bude management systematicky kontrolovat standardní
pracovní postupy a v případě potřeby je zjednodušovat.
Podle klíčových výkonnostních ukazatelů začne management v roce 2009 systematicky
definovat a měřit pokrok s ohledem na dosahování cílů ECHA a o výsledku bude pravidelně
informovat správní radu.
4

Fungování agentury
4.1

(Předběžná) registrace a šetření

Zveřejněním seznamu předběžně registrovaných chemických látek splnila ECHA svou hlavní
roli v souvislosti s předběžnou registrací podle nařízení REACH. Zveřejnění tohoto seznamu
znamená změnu zaměření práce ECHA na sdílení dat a posilování kontaktů mezi
potenciálními žadateli a následnými uživateli. V roce 2009 se bude agentura zaměřovat
především na následující:
• publikovat názvy chemických látek oznámených následnými uživateli,
• pomáhat potenciálním žadatelům řešit spory týkající se sdílení dat.
Dokud nebude dostupná webová stránka pro veřejné šíření informací, ECHA bude muset
věnovat více úsilí sdílení dat. ECHA bude pokračovat v iniciativní pomoci průmyslovým
organizacím, které vyvíjí nástroje potřebné při efektivním zřizování fóra pro výměnu
informací o látkách (SIEF).
Zkušenosti získané při manuálním zavádění postupů dotazování v době před registrací, během
posledních sedmi měsíců roku 2008, včetně zkušeností zjištěných při nepřetržitém
monitorování jejich zavádění, budou zahrnuty do postupu šetření dotazů v roce 2009. Dále
bude vyvinuto úsilí o poskytnutí zpětné vazby průmyslovým subjektům, aby se zlepšila
kvalita souborů dokumentace s dotazy.
ECHA očekává, že v roce 2009 obdrží několik stovek dotazů, nejvíce z nich před začátkem
léta a před Vánocemi.

Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou čas potřebný pro zpracování dotazů
s vědecky důvěryhodným výstupem a dobrá kvalita seznamu předběžně registrovaných látek,
který byl dokončen a zveřejněn do 31. prosince 2008.
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Předpokládá se, že v roce 2009 bude plně zprovozněna funkčnost systému REACH–IT pro
zpracovávání předložených dat, který nahradí všechny manuální pracovní postupy používané
v roce 2008.
Zkušenosti získané v posledních sedmi měsících roku 2008 při manuálním zpracovávání
předložených souborů dokumentace, které zahrnují registraci i oznámení žádostí o výjimky
týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD), včetně
nepřetržitého monitorování této práce, povedou k snadnějšímu plnění úkolů v roce 2009.
V roce 2009 začne fungovat registrace a oznámování zahrnující aktualizaci registrací a
oznámení od následných uživatelů. Co se týká registrace a oznámení týkajících se výzkumu a
vývoje zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD) v roce 2008, zavádění těchto nových
postupů bude pozorně sledováno a případně budou zjednodušeny základní procesy, to vše
s cílem vytvořit zaběhnutý pracovní postup do konce roku 2009.
ECHA očekává, že v roce 2009 obdrží relativně malý počet souborů registrační dokumentace
a několik stovek oznámení o výjimkách týkajících se výzkumu a vývoje zaměřeného na
výrobky a postupy (PPORD).
Dále se předpokládá, že proces oznamování pro klasifikaci a označení by mohl být funkční
v roce 2009, přestože největší pracovní zatížení se očekává nejdříve na konci roku 2010.

Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou čas potřebný pro zpracování
registračních dokumentací, ke kontrolám úplnosti, k přidělení registračních čísel a také čas
potřebný k vydání rozhodnutí u požadavků na důvěrnost v rámci dostupných kapacit.

4.2

Vyhodnocení

Práci na vyhodnocení v roce 2009 (a 2010) je třeba vnímat jako předběžnou přípravu na
období vysokého pracovního zatížení od roku 2011 do roku 2013, které bude způsobeno
konečnou lhůtou registrací dne 1. prosince 2010. Do velkého množství chemických látek patří
některé z nejsložitějších a z vědeckého hlediska komplikovaných látek, pro které musí
průmyslové subjekty vytvářet registrační dokumentaci a které musí ECHA hodnotit. Z tohoto
důvodu je pro ECHA, zejména pro sekretariát a Výbor členských států, důležité aby tyto roky
byly využity k vytvoření a vyzkoušení pokročilých vědeckých a správních kapacit, splňujících
tento úkol.
Práce sekretariátu bude proto zaměřena na vybudování kapacity vytvořením strategií
hodnocení, vyškolením nových pracovníků, rozšířením základních schopností pracovníků a
vyzkoušením přístupů pro registrační a jiné dokumentace (zejména aktivní účastí
v příslušných programech OECD). Sekretariát bude muset úzce spolupracovat s Výborem
členských států na vytváření činností zaměřených na vybudování kapacit, aby bylo zajištěno,
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že práce sekretariátu při hodnocení bude shodná v rámci příslušných orgánů členských států a
Výboru členských států.
V důsledku dodatečného pracovního zatížení kvůli omezení systému REACH-IT musela být
hodnotícím činnostem ECHA v roce 2008 přiřazena nižší priorita. A protože cíl dosažení plné
připravenosti na očekávané vysoké pracovní zatížení od prosince 2010 zůstává neměnný, je
třeba v roce 2009 v této oblasti více zapracovat, aby se smazaly ztráty vzniklé v roce 2008.
Ve světle zkušeností z roku 2008 se očekává, že počet předložených registračních souborů
dokumentace a odpovídajících návrhů zkoušek bude velmi nízký. ECHA je povinna
prozkoumat všechny návrhy zkoušek. Dále musí ECHA provést kontrolu shody u alespoň 5 %
předložených registrací. Proto bude mít prioritu budování kapacity potřebné pro hodnocení.
V roce 2009 sekretariát ECHA zpracuje své první návrhy hodnotících rozhodnutí týkajících se
návrhů zkoušek a kontroly shody, přičemž první koncepty rozhodnutí o návrhu zkoušek se
očekávají na začátku roku 2009.
Za účelem podpory členských států v oblasti hodnocení chemických látek může ECHA
navrhnout, aby se některá hodnocení chemických látek prováděla již v roce 2009 a 2010 na
nezavedených látkách, aby se vyzkoušely postupy agentury a výboru.

Ukazatele: Příslušným výkonnostním ukazatelem jsou vědecky důvěryhodné návrhy
hodnotících rozhodnutí, které jsou připraveny v požadovaných lhůtách a jednohlasně
schváleny Výborem členských států.
4.3

Klasifikace a označení chemických látek vzbuzujících velmi velké obavy
(SVHC)

Hlavní prioritou pro rok 2009 bude zveřejnění prvního návrhu seznamu chemických látek
vzbuzujících velmi velké obavy, který bude doporučen Komisi ke schválení. V tomto ohledu
bude pro agenturu největším úkolem shromáždit a vyhodnotit informace umožňující zavedení
vědecky podložených priorit, které umožní vytvářet transparentní návrhy, které najdou
podporu v řadách členských států a pomohou vytvořit seznam, který umožní účinné a
zvládnutelné zavádění následných kroků. Současně musí ECHA splnit konečnou lhůtu (1.
června 2009) pro předložení prvních doporučení Komisi.
Protože počet látek na prvním navrhovaném seznamu chemických látek vzbuzujících velmi
velké obavy bude omezený, budou první doporučení ECHA pro zařazení do přílohy XIV
pravděpodobně obsahovat omezený počet látek. Za prioritní bude ECHA považovat úkol
aktualizovat navrhovaný seznam v roce 2009 a najít shodu s Výborem členských států.
Zařazení látky na seznam znamená vznik povinností pro výrobce a dovozce zboží, což zase
přidá práci ECHA při poradenství v této oblasti. V tomto ohledu se očekává nejvýraznější
zaměření na identifikaci látek.
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Zpracování návrhů pro harmonizovanou klasifikaci a označení Výborem pro posuzování rizik
(RAC) bude zdokonaleno v roce 2009. V tomto období se očekává i příliv většího počtu
souborů dokumentace. Přesto se předpokládá, že bude potřeba v roce 2009 vyvinout další
úsilí s cílem vyškolit členské státy pro vytváření souborů dokumentace dle přílohy XV. Po
začátku platnosti nově schváleného nařízení CLP mohou dodavatelé chemických látek po
zaplacení poplatku rovněž předkládat soubory dokumentace navrhující harmonizovanou
klasifikaci a označení.
Dále se předpokládá, že na základě zkušeností nabytých v roce 2008 a na začátku roku 2009
bude třeba provést revizi pokynů pro přípravu souborů dokumentace podle přílohy XV.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou vysoká kvalita vědecké a technické
podpory, kterou poskytnou předsedové a sekretariát jednotlivým výborům, procento
navrhovaných řešení rozporů v závěrech výborů a průměrná doba potřebná ke zpracování
souborů dokumentace.

4.4

Omezení a schvalování

Proces omezení začne platit 1. června 2009. Zavedení tohoto „nového“ procesu v rámci
nařízení REACH bude velmi náročné. Na rozdíl od „starého“ systému, vycházejícího ze
stávajícího nařízení pro chemické látky a ze směrnice týkající se omezení, se diskuze o
posuzování rizik, návrhu omezení a o sociálně ekonomické analýze objevují spíše souběžně,
než postupně, a byly stanoveny velmi přísné konečné lhůty, zatímco dříve tyto lhůty
neexistovaly.
Hlavním úkolem proto bude vedení procesu a zajištění splnění konečných lhůt, zajištění
vědecké a technické kvality a zajištění toho, aby stanovisko agentury, pokud má podpůrný
charakter, bylo dostatečně obsažné, aby mohla Komise přijímat rozhodnutí.
ECHA bude připravena na možnost, že by některé členské státy při vytváření souborů
omezující dokumentace podle přílohy XV mohly narazit na jakékoli obtíže, aby byla možná
plodná vědecká diskuze o výsledcích a aby byly zformulovány závěry v rámci přísných lhůt.
V takovém případě bude úkolem zajistit, aby tyto soubory dokumentace byly v počátečních
fázích procesu zlikvidovány. Současně by členským státům byla poskytnuta potřebná podpora
k vytvoření velmi kvalitních souborů dokumentace.
Pokud jde o schvalovací proces, ECHA výrazně urychlí přípravné činnosti pro zavádění
hodnocení žádostí o schválení.
Výbor pro posuzování rizik a Výbor pro sociálně ekonomickou analýzu jsou povinni doručit
velmi kvalitní stanoviska v termínech stanovených nařízením REACH3 . Sekretariát ECHA
3

ECHA připravuje stanoviska pro Komisi. Komise rozhoduje o omezeních a schváleních za pomoci výborů
zástupců členských států v procesu nazývaném comitology
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proto musí poskytovat co nejširší podporu dle požadavků výborů. Očekává se, že tato činnost
bude značně náročná na investované prostředky.

Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou vysoká kvalita vědecké a technické
podpory, kterou poskytnou předsedové a sekretariát jednotlivým výborům, procento
navrhovaných řešení rozporů v závěrech výborů a průměrná doba potřebná ke zpracování
souborů dokumentace.

4.5

Komunikace

Klíčovou činností na úseku komunikace v roce 2009 bude i nadále údržba a další rozvoj a
integrace webové stránky agentury. Cílem je zajistit, aby veřejnost stejně jako různé
zúčastněné subjekty chápaly webovou stránku ECHA jako jeden přístupový bod
k informacím o nařízení REACH a o agentuře, včetně možnosti bezplatného stahování
vzdělávacích materiálů. Ti kdo přijímají hlavní rozhodnutí, budou ECHA vnímat jako
důvěryhodný zdroj faktických informací o chemických látkách.
Se stejným záměrem bude ECHA dále překládat nejdůležitější dokumenty. Tato činnost bude
podporována systémem řízení překladů a řízení jakosti, který je nutno více rozvinout a
zjednodušit, aby se optimalizovala spolupráce s Překladatelským střediskem pro instituce
Evropské unie CdT. Dále bude vyžadována spolupráce s členskými státy ohledně kontroly
překladů. Pro usnadnění komunikace týkající se nařízení REACH vytvoří ECHA
vícejazyčnou terminologii REACH, kterou bude používat ECHA, zúčastněné subjekty a
orgány.
Dalším cílem pro rok 2009 zůstává požadavek informovat všechny zúčastněné subjekty a
širokou veřejnost o nařízení REACH a dále rozvíjet tiskové/mediální služby agentury. Kromě
pravidelných tiskových/mediálních činností (tiskové konference, rozhovory, články) a ústních
jednání budou organizovány i návštěvy skupin novinářů a rozmnožovatelů v ECHA, kteří
pochází z členských států a ze třetích zemí.
Různé dokumenty (včetně výroční zprávy za rok 2008), aktualizované brožury i materiály
informující o nařízení REACH budou zveřejňovány elektronickou cestou s jednotným
vzhledem ECHA. V tištěné podobě lze vydat omezený počet výtisků. Síť „komunikátorů
REACH”, pracovní skupiny sítě zpravodajů kontaktních míst pro nařízení REACH
(REHCORN), která byla spuštěna v roce 2008 a spojuje manažery komunikace příslušných
orgánů členských států a ECHA, bude použita ke koordinaci veřejných a překladových
činností ECHA s činnostmi příslušných orgánů členských států pro optimální návaznost.
Agentura bude dále spolupracovat s Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie
(CdT) na dalším zlepšování překladů.
Během roku budou v Helsinkách uspořádány dvě konference/události pro zúčastněné subjekty.
První z nich se bude konat před Chemickým fórem v Helsinkách v květnu 2009, na které se
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bude ECHA intenzivně podílet. Účelem těchto událostí je poskytnout zainteresovaným
stranám příležitost získat informace a diskutovat o činnostech agentury.
Důležitým prvkem zůstává angažovanost zúčastněných subjektů, např. prostřednictvím
pozorovatelů. Protože nelze všem zájemcům zajistit účast na práci agentury, bylo v roce 2008
rozhodnuto, že bude vytvořen registr ECHA. Tímto způsobem mohou organizace
zúčastněných subjektů, které splňují zveřejněná kritéria, vysílat své pozorovatele do orgánů
agentury. Tento registr bude v roce 2009 spravován a udržován v přístupném stavu, aby se do
něj mohly kdykoli zaregistrovat příslušné organizace zúčastněných subjektů.
Vedle práce komunikační sítě v oblasti rizik a souběžně s její komunikační strategií
vytvořenou v roce 2008 začne agentura podnikat kroky k vytvoření svých vlastních
schopností řízení a připravovat iniciativní komunikační činnosti týkající se všech záležitostí
spojených s bezpečností chemických látek. Důležitým nástrojem této činnosti bude vyhrazená
část webové stránky ECHA, zaměřená na rozšiřování informací. V roce 2009 bude kladen
důraz na záležitosti týkající se klasifikace a označení chemických látek vzbuzujících velmi
velké obavy.
S cílem zvýšit všeobecné porozumění a poskytnout aktualizované informace o zavádění
nařízení REACH bude ECHA dále nabízet vzdělávací školení týkající se nařízení REACH pro
školitele, zejména z členských států. Současně bude ECHA dále rozvíjet své školicí programy
týkající se nařízení REACH, které jsou určeny pro všechny pracovníky agentury ECHA a pro
odborníky z členských států a pro školitele z třetích zemí, kteří potřebují být informováni o
nejnovějších výsledcích technického a vědeckého vývoje v této oblasti, včetně systému
REACH-IT.
Mimo externích komunikačních činností informuje ECHA i své pracovníky, a to především
dalším rozvojem intranetu.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou počet návštěvníků webové stránky
agentury, množství a kvalita dokumentů a jejich překladů zpřístupněných agenturou, počet
událostí a účast na událostech které ECHA organizovala nebo se na nich podílí, plus zpětná
vazba od účastníků těchto událostí a celkově od médií.
4.6

Poradenství a pomoc

Pokyny
Pokyny popisují všeobecně schválené způsoby plnění závazků pramenících z nařízení
REACH pro průmyslové subjekty i příslušné orgány členských států s cílem usnadnit plnění
schématu. Pokyny představují přesný referenční koncepční rámec, který pomáhá
společnostem a průmyslovým asociacím vytvářet řešení, která jsou přizpůsobená potřebám
sektoru nebo společnosti, a která pomáhají plnit požadavky nařízení REACH.
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V roce 2009 se práce zaměří na konečné zpracování a zavádění postupu pro systematické
získávání zpětné vazby od uživatelů pokynů v předchozím roce. Dle potřeby budou
identifikovány a vydávány nezbytné aktualizace pokynů, harmonizace napříč pokyny a nové
pokyny. Tato práce bude vycházet z údajů získaných od různých komunit uživatelů pokynů,
včetně průmyslových subjektů, vnitrostátních kontaktních míst, Komise, příslušných orgánů
členských států, pracovníků ECHA nebo příslušných orgánů členských států a výborů.
Prioritou těchto aktualizací pokynů bude zajistit konzistenci mezi platnými regulačními
rozhodnutími a obsahem zveřejněných pokynů. Stejná zásada bude platit i pro vytváření
dodatečných pokynů potřebných k provádění činností ECHA s ohledem na předložené
soubory registrační dokumentace. Prioritou budou rovněž nové pokyny nebo aktualizace
vyžadované v důsledku změn textu (např. přílohy XI nebo přílohy V) nebo nových právních
předpisů (nařízení CLP), stejně jako aktualizace příslušných pokynů s ohledem na odpadové a
regenerované látky. Pokyny CLP budou spojeny s vytvářením pokynů pro bezpečnostní listy.
Pokyny pro informační požadavky a posuzování chemické bezpečnosti budou pravděpodobně
vyžadovat postupnou aktualizaci a vývoj během roku 2009. To může zahrnovat například
začlenění metod a nástrojů vytvářených průmyslovými subjekty, výzkumnými organizacemi,
příslušnými orgány členských států a ECHA, stejně jako přijetí pokynů ve světle dotazů
obdržených od vnitrostátních kontaktních míst a kontaktních míst ECHA. V roce 2009
významně pokročí práce na aktualizaci pokynů pro požadavky na látky obsažené ve
výrobcích. V plánu je i nový pokyn pro komunikaci týkající se rizik s cílem zlepšit
komunikaci o nebezpečích a bezpečném používání chemických látek s ohledem na koordinaci
členských států v těchto činnostech.
Pokud jde o aktualizací pokynů a vytváření nových pokynů, bude systematicky pokračovat
postup aktualizace pokynů přijatý správní radou v roce 2008, včetně případného vytvoření a
zapojení partnerských odborných skupin. Aby postup fungoval tak jak má, bude ho ECHA
pozorně monitorovat a zavede proces formální kontroly, který zajistí trvalé vylepšování
tohoto postupu na základě získaných zkušeností.
ECHA se také zaměří na zlepšení integrace různých prvků pokynů nabízených
prostřednictvím její webové stránky s cílem dalšího začleňování uživatelské perspektivy do
vytvořených pokynů a jejich lepšího zpřístupnění – včetně zajištění přeložených krátkých
shrnutí pokynů (např. informační listy a další vysvětlující dokumenty). Tato činnost zahrnuje
restrukturalizaci webové stránky, aby umožňovala efektivnější přístup k pokynům.
Navíc bude usilovat o zlepšení koordinace prací na údržbě a aktualizaci pokynů s činnostmi
ECHA.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou pokrok učiněný směrem ke schválení a
zveřejnění nových pokynů (např. komunikace týkající se rizik) a směrem k aktualizovaným
pokynům (např. revidované registrační pokyny, revidované pokyny CSR a CSA). Jako
ukazatel kvality pokynů bude sloužit zpětná vazba od uživatelů.
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Poradenství (kontaktní místo)
Kontaktní místa ECHA budou i nadále v přiměřené lhůtě poskytovat poradenství pro žadatele
a další subjekty, včetně používání systému REACH-IT a IUCLID 5 pro odesílání dat ECHA.
S cílem zajistit konzistentní odpovědi a s ohledem na komunikaci s širokou veřejností a
tiskem bude zvýšeno úsilí o udržení úplného přehledu nad externími žádostmi o informace
přicházejícími do ECHA prostřednictvím různých kanálů. Samotné zavedení nezbytných
kapacit ukládání a odesílání je nelehký úkol. U dotazů týkajících se požadavků nařízení
REACH se kontaktní místa ECHA zaměří na dotazy přímo spojené s předkládáním, ale budou
poskytovat informace i společnostem sídlícím mimo Společenství, pokud budou mít zájem
podporovat marketing jejich výrobků uvnitř EU. Stávající struktury budou dále posíleny
zdokonalením stávajících nástrojů a zaškolením pracovníků kontaktních míst. Pro
management budou v intervalu tří měsíců vytvářeny pravidelné zprávy, které budou ukazovat
charakter zákaznických dotazů a úroveň poskytovaných služeb. Budou shromažďovány
zpětnovazební informace o nedostatcích stávajících pokynů, včetně mezer zjištěných
zákazníky kontaktních míst, a ty budou předány jednotkám ECHA odpovídajícím za dotčené
položky, ať už se jedná o pokyny, nebo systém REACH-IT, nebo IUCLID 5.
ECHA bude dále provozovat síť pro vnitrostátní kontaktní místa REACH (síť REACH-HelpNet a její pracovní skupiny, např. pro komunikaci týkající se nařízení REACH) a zlepší
spolupráci za účelem optimálního využití prostředků. Zatímco nejvyšší prioritou bude práce
na harmonizovaných odpovědích, dojde i ke zlepšení spolupráce a efektivity s cílem zvýšení
informovanosti se zvláštním důrazem na nadcházející konečnou lhůtu v roce 2010. Nakonec
bude síť poskytovat odpovědi na nejčastější dotazy, které budou po schválení zveřejněny v
dokumentech často kladených dotazů, zařazených na webovou stránku agentury.
S ohledem na tyto cíle síť národních kontaktních míst pro nařízení REACH uspořádá v roce
2009 alespoň dvě setkání a další semináře a školení sítě zpravodajů kontaktních míst pro
nařízení REACH (REHCORN), kde budou posuzovány dosažené pokroky a vytvářeny a
aktualizovány pracovní plány. Školení zaměřené především na úředníky kontaktních míst
bude organizovat ECHA, kdykoli to bude možné v těsné návaznosti na setkání sítě zpravodajů
kontaktních míst pro nařízení REACH (REHCORN). V roce 2009 budou kontaktní místa dále
hrát aktivní roli při výměně správných postupů pro organizaci kontaktních míst a poskytování
služeb. Bude kladen důraz na udržení odborných znalostí skupiny kontaktních míst na úrovni
potřebné k plnohodnotnému zodpovězení stále složitějších a obtížnějších dotazů při
současném zajištění přiměřené rychlosti odpovědi.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou poměr dotazů vyřešených za přijatelnou
dobu, počet harmonizovaných odpovědí na úrovni REHCORN a zpětná vazba od uživatelů.
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Poradenství pro instituce Společenství
ECHA bude jednotlivě poskytovat příslušné vědecké a praktické poradenství institucím
Společenství, zejména Komisi. První prioritou bude poradenství týkající se nanomateriálů a
způsobu řešení jejich specifik v registračních dokumentacích. Na základě žádosti Komise
byly v roce 2008 zahájeny diskuze o potenciální budoucí roli agentury ECHA ve světle
předpokládané revize směrnice o biocidech. ECHA se bude muset i nadále výrazně angažovat
v dalším procesu a poskytovat podrobné analýzy o důsledcích zdrojů na různé možnosti její
potenciální role.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou počet a kvalita poskytnutých příspěvků i
jejich převzetí do dokumentů Komise a případně právních návrhů na změnu nařízení REACH,
CLP a příslušných prováděcích právních předpisů.

4.7

Příprava stanovisek a rozhodnutí agentury – výbory a fórum

V roce 2009 očekáváme vyšší počet souborů dokumentace vyžadujících posouzení Výborem
pro posuzování rizik (RAC) a Výborem členských států (MSC), přičemž budou vyzkoušeny
pracovní postupy vytvořené výbory v roce 2008. Po 1. lednu 2009, kdy budou přijaty první
omezovací návrhy, navíc začne působit Výbor pro sociálně ekonomickou analýzu (SEAC).
Tyto tři výbory se v roce 2009 sejdou čtyřikrát až šestkrát. Zejména Výbor členských států by
mohl vyžadovat více setkání, přičemž všechny výbory budou připraveny zvýšit počet setkání.
Dále bude existovat několik pracovních skupin, které by mohly pracovat přechodně.
Pro Výbor pro posuzování rizik (RAC) bude začátek platnosti omezení v červnu 2009
znamenat výrazné zvýšení pracovní zátěže, a proto bylo naplánováno šest setkání.
Předpokládá se, že do konce roku bude předloženo několik souborů dokumentace dle přílohy
XV. Výbor pro posuzování rizik se bude i nadále zabývat novými soubory dokumentace dle
přílohy XV z hlediska harmonizované klasifikace a označení a dokončí svá stanoviska na
soubory dokumentace předložené v roce 2008. V roce 2009 se očekává významný počet
dokončených souborů dokumentace.
Vedle omezovacích postupů budou zahájeny i práce na souborech dokumentace ve Výboru
pro sociálně ekonomickou analýzu. Výbor pro sociálně ekonomickou analýzu (SEAC) musí
schválit metodologické záležitosti, aby mohl v druhé polovině roku 2009 začít efektivně
zpracovávat dokumentace dle přílohy XV týkající se omezení. Protože období veřejné
konzultace je nařízením REACH stanoveno na šest měsíců, v roce 2009 ještě nebudou přijata
žádná stanoviska Výboru pro sociálně ekonomickou analýzu (SEAC). V roce 2009 jsou
naplánována celkem čtyři setkání Výboru pro sociálně ekonomickou analýzu (SEAC).
Výbor členských států se bude zabývat návrhy rozhodnutí agentury o návrzích zkoušek, které
se členské státy chystají pozměnit, a bude hledat shodu mezi členskými státy pokud jde o
postupy spadající do jeho kompetence. Odhaduje se, že v roce 2009 bude množství návrhů
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zkoušek velmi malé a že většina návrhů rozhodnutí bude adresována Výboru členských států.
Výbor členských států bude i nadále řešit návrhy týkající se látek vzbuzujících velmi velké
obavy (SVHC) a vydá své stanovisko na další přednostní látky, které doporučí zařadit do
přílohy XIV (seznam látek vyžadujících schválení). Bude uspořádáno šest setkání a Výbor
členských států bude muset široce využívat stanovený postup, aby dodržel nejpřísnější lhůty.
Nejistota ohledně skutečného objemu dokumentace dle přílohy XV pro harmonizovanou
klasifikaci a označení chemických látek, omezení a návrhy látek vzbuzujících velmi velké
obavy (SVHC) stejně jako počet nezavedených registrací a následných návrhů zkoušek
představují významné riziko pro práci výboru. Proto musí být plánování zasedání dostatečně
flexibilní. Z tohoto důvodu budou předběžně naplánována další zasedání a budou na ně
vyhrazeny prostředky.
Fórum pro výměnu informací o kontrole se v roce 2009 sejde třikrát a bude se zabývat
otázkami uvedenými ve svém pracovním plánu a postupnou aktualizací svého pracovního
plánu s ohledem na přednostní kontroly určené členy fóra. V prvotní fázi se fórum zaměří na
objasňování úkolů kontrolorů nařízení REACH a vytváření nejlepších pracovních postupů.
Velmi důležitá bude účast fóra na několika „koordinovaných projektech“, např. na
prosazování pravidla „žádná data, žádný trh“ s ohledem na předběžnou registraci. Bude
rovněž reagovat na dotazy týkající se vykonatelnosti, kladené Výborem pro posuzování rizik
(RAC) nebo Výborem pro sociálně ekonomickou analýzu (SEAC), zaměřené na omezení a
v kontextu s pokyny. Jeho práci bude podporovat několik pracovních skupin. ECHA bude
podporovat činnosti fóra tak dalece, jak to umožní rozpočtová omezení, např.
spolufinancováním společných činností nebo malých studií, které fórum považuje za nezbytné
pro svou práci a které jsou považovány za nezbytné pro zlepšení koordinace a celkové kvality
činností kontroly nařízení REACH. ECHA se bude rovněž podílet na vytvoření efektivní a
bezpečné výměny informací mezi agenturou a kontrolními orgány.
Všechny výbory i fórum budou i nadále posilovat svou spolupráci s ostatními orgány ECHA a
své vztahy s příslušnými vědeckými orgány a agenturami EU. Do konce roku 2009 by se měl
vytvořit potřebný jednací řád a/nebo memoranda o porozumění.

Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou kvalita vědeckých a technických
stanovisek a jednání, stupeň plnění konečných lhůt, procento shody dosažené ve Výboru
členských států a spokojenost zúčastněných stran.
4.8

IT nástroje pro podporu činností

REACH-IT
Práce se systémem REACH-IT v roce 2009 závisí na schopnosti dodání systému REACH-IT
v roce 2008 a na rozhodnutích týkajících se úmluv na konci roku 2008.
Přesto se ale předpokládá, že kromě zveřejnění seznamu předběžně registrovaných látek do 1.
ledna 2009, budou do konce roku 2009 dokončeny všechny průmyslové funkčnosti systému
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REACH-IT a bude zprovozněna webová stránka pro šíření informací. Dále se předpokládá, že
do konce roku 2010 budou dokončeny první pracovní postupy ECHA, představující základ
pro ukládání všech potřebných pracovních postupů.
Bude pokračovat i úzká spolupráce se subjekty zainteresovanými v systému REACH-IT.
Bude zahrnovat například i několik setkání s těmito subjekty a sítí úředníků pro bezpečnost,
stejně jako se subjekty z chemického odvětví.
IUCLID 5
Rok 2009 bude ve znamení pokračující podpory, vývoje doplňků systému IUCLID pro řešení
specifických záležitostí (např. modul pro ověřování úplnosti dokumentačních souborů) a
vybudování styčných bodů mezi systémem IUCLID a ostatními vyvíjenými systémy, mezi
které patří nástroj CSR a systém REACH-IT. Tuto práci lze zakoupit externě na základě
uzavřených rámcových smluv. Dále bude uskutečněna dodávka na spuštění nové analýzy
systému IUCLID a na vývoj IT projektů.
Co se týče systému IUCLID 5, budou dále posilovány dobré vztahy s externími uživateli a
tento systém bude formalizován pomocí skupiny pro řízení systému IUCLID, která se bude
rovněž starat o úzkou spolupráci s OECD prostřednictvím odborné skupiny OECD zaměřené
na systém IUCLID. Skupina pro řízení systému IUCLID bude odpovědná i za monitorování a
analyzování zpětné vazby od komunit uživatelů systému IUCLID 5 i systému REACH-IT, a
to s ohledem na potřebnou údržbu a zavádění nových funkcí. Ponese odpovědnost za to, aby
identifikované požadavky uživatelů plně odpovídaly výsledným IT projektům.
Nástroj CSR
Za pomoci externích dodavatelů a odborníků zúčastněných subjektů vytvoří ECHA nástroj,
který bude podporovat žadatele ve vytváření expozičních scénářů a v realizaci souvisejícího
procesu CSA. Nástroj CSA/CSR provede uživatele standardním pracovním postupem
vytváření expozičního scénáře dle popisu uvedeného v Pokynech pro informační požadavky a
posuzování chemické bezpečnosti.
Vzhledem k velmi krátké době na vytvoření tohoto nástroje se plánuje jeho zavádění
postupným způsobem. První verze 0.1, která je určena hlavně pro předvádění a testování, by
měla být vydána na začátku podzimu 2009. Měla by obsahovat základní funkce, mezi které
patří importování příslušných dat ze systému IUCLID 5, podpora pracovních postupů pro
vytváření ES, odhad expozice na základě stávajících prvních verzí nástrojů, charakterizace
rizik, vytváření zpráv ve standardních formátech a vytváření příloh expozičních scénářů pro
bezpečnostní listy. Verze 0.1 by měla být silnou platformou pro vývoj verze 1.0, jejíž uvedení
se plánuje v prvním čtvrtletí roku 2010.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou včasné dodání nástroje CSR a nových
funkcí systému REACH-IT podle plánu a rozpočtu; počet poskytnutých školení a uživatelských
příruček a u systému IUCLID 5 vývoj aktualizací a vyšších verzí podle plánu vytvořeného
organizací OECD a průmyslovými subjekty.
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5

Součinnost s institucemi a orgány EU a členskými státy

V roce 2009 bude agentura dále rozvíjet a usměrňovat svou spolupráci s institucemi EU,
zejména s Evropským parlamentem a Komisí. Zvláštní důraz bude kladen na postupy pro
přenos stanovisek výborů Komisi a na podporu procesu rozhodování Komise. Navíc bude
pokračovat spolupráce s členskými státy, která bude důležitým aspektem každodenní činnosti
agentury. Toto úsilí podpoří vytvoření efektivních prostředků pro přenos dat a dokumentací,
včetně přístupu odborníků příslušných orgánů členských států do databází REACH. ECHA
bude dále těžit ze spolupráce s příslušnými orgány členských států prostřednictvím dobře
zavedené skupiny REACH CA. ECHA se bude aktivně podílet na činnostech skupiny
REACH CA a jejich pracovních skupin, a to hlavně formou spolupráce s pracovní skupinou
JRC na úseku nanomateriálů. Budou stanoveny datové potřeby kontrolních orgánů a efektivní
postupy pro podporu jejich práce, přičemž budou respektována oprávněná očekávání
průmyslových subjektů, týkající se bezpečnosti dat. ECHA bude vycházet ze stávající
spolupráce s příslušnými orgány členských států a v případě potřeby ji doplní účelovými nebo
trvalými událostmi nebo strukturami.
Stávající síť kontaktních míst (REACH-Help-Net), úředníci pro bezpečnost, manažeři
komunikace/překladů i komunikační síť v oblasti rizik budou dále fungovat i v roce 2009 a
každý z nich uspořádá dvě až čtyři setkání, v případě potřeby několik (účelových) setkání
pracovních skupin. Cílem všech je koordinovat činnosti příslušných orgánů členských států
s orgány agentury a je třeba je chápat jako příklady, které mohou být v roce 2009 doplněny
dalšími, pokud takovou potřebu společně vysloví agentura a příslušné orgány členských států.
Komunikační síť v oblasti rizik se bude podílet na vývoji pokynů pro komunikaci o rizicích a
nabídne strukturu pro výměnu informací o nejlepších pracovních postupech a zkušenostech
při sdělování informací veřejnosti o rizicích a bezpečném používání chemických látek Tato
síť uspořádá v roce 2009 alespoň dvě nebo tři setkání, která může připravit několik
pracovních skupin zabývajících se specifickými tématy.
Vztah s příslušnými orgány členských států se bude i nadále opírat o nabídku školení školitelů
pro pracovníky příslušných orgánů členských států, zaměřeného na procesy REACH a
nástroje, o které příslušné orgány členských států projeví zájem. V závislosti na poptávce by
se měla v roce 2009 konat přinejmenším dvě školení.
Ukazatele: Příslušným výkonnostním ukazatelem je počet společných činností s institucemi
Společenství jinými než agenturami a členskými státy. Protože spolupráce s institucemi
Společenství a členskými státy přímo ovlivňuje většinu činností agentury, lze jako referenci
brát i práci výborů, kontaktních míst a činnosti REACH.
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6

Mezinárodní aktivity

Agentura bude odpovídat na žádosti Komise o vědecko-technickou podporu jejích
dvoustranných a vícestranných mezinárodních aktivit, spojených se správním řízením
zaměřeným na chemické látky, v souladu s možnostmi rozpočtových omezení. Tato podpora
určená Komisi se bude řídit společně schváleným pracovním plánem, který bude dokončen v
roce 2008. Mezinárodní kooperační tým bude koordinovat příspěvky agentury ECHA do
tohoto pracovního plánu a zajistí efektivní vynakládání prostředků agentury během jeho
zavádění. ECHA bude společně s institucemi a středisky ve třetích zemích dále rozšiřovat své
přímé vědecko/technické kontakty v oblastech pro ni důležitých.
V roce 2009 se mezinárodní vztahy a aktivity agentury výrazně rozhýbou. ECHA se zúčastní
mnoha aktivit OECD, které přímo souvisí se zaváděním nařízení REACH, zejména vedení
projektu globálního portálu nebezpečných dat a dalšího rozvoje nástrojové sady QSAR.
ECHA se bude podílet i na práci pracovní skupiny pro existující látky a jejich podskupin, na
práci skupiny pro posuzování expozice, na projektu harmonizovaných šablon a na práci
zabývající se zdravotními a environmentálními aspekty nanomateriálů. ECHA může rovněž
pořádat společné konference s organizací OECD se specifickými tématy.
Vedle činností spojených s OECD bude ECHA podporovat i práci Komise na stockholmské
úmluvě o persistentních znečišťujících organických látkách (POP) a podle dostupnosti
prostředků nabídne ECHA i školení pro školitele třetích zemí, zorganizuje a zúčastní se
setkání a konferencí se třetími zeměmi, aby je informovala o požadavcích nařízení REACH.
ECHA se bude svou účastí na výměně nejlepších pracovních postupů pro plnění úkolů
agentury podílet i na zlepšené spolupráci mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou zpětná vazba od účasti agentury na
mezinárodních setkáních, počet vyškolených školitelů, rozsah a počet zúčastněných subjektů
třetích zemí dosažený prostřednictvím účasti ECHA na setkáních a konferencích, počet a
kvalita kontaktů a vědecko-technické výměny s příslušnými institucemi ve třetích zemích.
7

Odvolací senát

První odvolání se očekávají v roce 2009. Navzdory rozhodnutí správní rady z ledna 2008
nebyl odvolací senát v roce 2008 ještě plně funkční, a to v důsledku odmítnutí nabízených
pozic dvěma ze tří jmenovaných členů. Proto je tedy první prioritou správní rady dokončit
druhý postup jmenování členů odvolacího senátu a zajistit, že jmenovaní členové přijmou tyto
funkce co nejdříve.
Nezávislí členové odvolacího senátu s využitím dobře uspořádaného rejstříku budou muset
prokázat svou schopnost přijímat odůvodněná rozhodnutí v krátkých lhůtách, aby se
minimalizovala potřeba soudních sankcí od zainteresovaných stran. Dalším hlavním úkolem
odvolacího senátu je přijmout procedurální pravidla a postupy a ukázat svou schopnost
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provádět velmi kvalitní rozhodnutí, aby si vybudoval důvěru zúčastněných subjektů
v odvolacím řízení. Protože některá procedurální pravidla pro odvolací senát a pro rejstřík lze
přijmout až po jmenování členů odvolacího senátu, tento úkol je třeba dokončit co nejdříve po
nástupu členů senátu do jejich funkcí. Další prioritou odvolacího senátu a jeho rejstříku bude
zajištění, aby dobře fungovaly všechny další základní požadavky pro efektivní a bezpečné
provádění postupu.
Odvolací senát bude muset rovněž vytvořit opatření ke snížení pravděpodobnosti
nahromadění nevyřízených úloh. Toto lze dosáhnout zejména spoluprací s potenciálními
odvolateli ve formě efektivní komunikace. Po vytvoření efektivní, souhrnné a uživatelsky
pohodlné databáze příslušných potřeb judikatury mohou potenciální odvolatelé vytvářet
důvěryhodná a informovaná rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry si stěžovat. Tito odvolatelé
by měli mít přístup i k on-line informacím a odpovídajícím pokynům pro odvolací řízení, aby
se minimalizovala rizika zpoždění či odmítnutí v důsledku procedurálních chyb. Bude třeba
se trvale zaměřit na elektronickou výměnu informací. Efektivní zpracovávání odvolání lze
posílit vytvořením vhodných právních forem a pokynů ve srozumitelném a uživatelsky
pohodlném formátu.
Zvláštní pozornost se musí věnovat školení náhradníků a doplňujících členů, aby byli
informováni o vývoji příslušné judikatury a procedur tak, aby v případě potřeby mohli být
senátem požádáni o pomoc. Pro zajištění efektivního a dobře načasovaného plánování
budoucích potřeb je třeba vypracovat podrobnější způsob předpovídání počtu odvolání, a to
ve spolupráci s ostatními službami agentury na základě doposud získaných zkušeností.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou počet vyřízených odvolání a délka jejich
zpracování, stejně jako kvalita a právní důvěryhodnost rozhodnutí.
8

Správa

Správa ECHA se stará o příjmy, výdaje a účty v souladu s příslušnými právními požadavky a
zodpovídá za nábor, vedení a správu pracovníků. Infrastruktura provozuje služby potřebné
pro efektivní fungování agentury.
8.1

Fyzická infrastruktura

Stavba konferenčního centra agentury by měla být dokončena do konce roku 2008 a hlavním
úkolem pro rok 2009 bude uvedení této budovy do provozu a postarání se o předpokládaných
2000 návštěvníků ročně, kteří se zde účastní různých setkání. Pokračující rozvoj budovy se
bude zaměřovat na optimální využití kancelářských prostor, na podporu hospodárné správy
budovy a na vytvoření a zavedení vhodných zásad zabezpečení, ochrany zdraví a bezpečnosti
osob a ekologického přístupu. Vedení konferenčního centra bude vyžadovat další správce.
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Ukazatele: Příslušným výkonnostním ukazatelem je počet zasedání uskutečněných v novém
konferenčním centru a počet stížností týkajících se těchto nebo jiných prostor.
8.2

Informační technologie a služby konektivity

Součástí integrace a harmonizace technických řešení rozvinutých na podporu právních
předpisů nařízení REACH bude v roce 2009 kontrola a posílení celkové architektury systému
REACH-IT spolu s posílením stávající technické infrastruktury a prostředků. Ve světle
aktuálních pracovních úkolů, toků informací a provozu v síti při předkládání dokumentací a
vykonávání procesů spojených s předběžnou registrací bude provedena provozní kontrola a
zdokonalení datového centra ECHA. Výsledkem výše uvedené kontroly bude přijetí a
optimalizace prostředků pro obnovení provozu po havárii systému a příslušných
uživatelských postupů. Vedle těchto činností bude jednotka pro informační a komunikační
technologie i nadále poskytovat podporu pro správné fungování, používání a další zlepšování
systému REACH-IT.
Zabezpečené síťové propojení s příslušnými orgány členských států bude rozšířeno,
udržováno a monitorováno spolu se zavedením zásad a postupů zabezpečení. V roce 2009
bude úroveň zabezpečení dále přezkoumána a přizpůsobena požadavkům norem ISO 27001.
Očekává se, že v roce 2009 bude většina IT projektů, aplikací a hlavních systémů řízena
v souladu se standardními postupy řízení agentury. Za tímto účelem budou funkce informační
a komunikační technologie v roce 2009 zajišťovat podporu a služby požadované pro podporu
a správu funkcí jednotky pro informační a komunikační technologie při současném upevnění
pokynů pro budování architektury agentury a zajištění přijatelných standardů kvality při
provádění projektů.
Bude pokračovat rozšiřování a další optimalizace sítě, komunikací, technické infrastruktury a
uživatelské podpory s cílem přizpůsobení zvýšenému počtu pracovníků agentury a rozšířeným
prostorům (např. nové konferenční centrum). Během roku 2009 bude poskytována nepřetržitá
podpora pro provoz a další rozvoj ostatních, méně důležitých systémů a aplikací, a to
prostřednictvím funkce informačních a komunikačních technologií v kancelářích kontaktních
míst a dalších specializovaných technických prostředků, v souladu s portfoliem spravovaných
aktiv IT.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou procento poruch systému, doba reakce
kontaktního místa pro informační a komunikační technologie a dodání IT projektů podle
plánu a rozpočtu.
8.3

Rozpočet, financování a zásobování

Po uplynutí prvního roku finanční nezávislosti byly vytvořeny hlavní finanční systémy a
struktury potřebné k provádění každodenních operací, mezi které patří celková finanční
koordinace a rozvoj a včasné a přesné řízení finančních prostředků. Do začátku roku 2009
bude mít agentura za sebou sedm měsíců praktických zkušeností s fungováním vnitřně
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vytvořeného systému poplatků a fakturování, které uplynuly od začátku platnosti nařízení o
poplatcích. Na základě získaných zkušeností může vyžadovat jisté úpravy i zavedení modulu
ABAC Assets pro správu hmotného majetku a inventarizaci.
Po zveřejnění seznamu předběžně registrovaných látek, ke kterému dojde do 1. ledna 2009,
bude ECHA tyto údaje používat ke kontrole odhadů příjmů z poplatků, aby identifikovala
rozpočtová omezení, která mohou nastat v roce 2009 a následujících letech.
S blížícím se rokem 2010, kdy by mělo být pracovní zatížení nejvyšší, se očekává, že poroste
počet registrací a s nimi souvisejících faktur, což si vyžádá posílení funkce fakturování.
Očekává se, že porostou i výdaje jako jsou platby za nově dodané služby a za systém úhrady
nákladů zpravodajům výborů.
Plán dodávek je přílohou tohoto pracovního programu (příloha 2). Obsahuje soubor informací
týkajících se dodávky, které slouží k zajištění patřičné transparentnosti.
Provozní ředitelství uzavřou a budou využívat řadu smluv sloužících k podpoře jejich práce.
Tyto smlouvy se budou řídit standardními pravidly pro vedení smluv a dodávek vydanými
Komisí a dalšími orgány Společenství.
V roce 2009 bude třeba provést kontrolu správné návaznosti nejdůležitějších finančních
funkcí. Dále bude třeba posílit vnitřní kontrolní procesy zaměřené na řízení financí. Efektivita
vnitřního kontrolního systému bude následně vyhodnocena.
Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou procento plnění rozpočtu, nízký počet
stížností a procento plateb uskutečněných v rámci předpokládaného zpoždění.
8.4

Lidské zdroje a odborné vzdělávání

Agentura předpokládá, že se v roce 2009 rozroste o více než 100 pracovníků, a proto je třeba
zavést systémy pro velmi efektivní správu a řízení pro očekávaný počet pracovníků. Mezi
hlavní cíle pro rok 2009 bude patřit dokončení výběrových řízení pro obnovení seznamů
kandidátů, které budou do konce roku 2008 vyčerpány. V případě potřeby budou vyšší
vědecké pozice obsazeny odborníky se specifickými kvalifikacemi. Do června 2009 musí
správní rada přijmout další prováděcí pravidla týkající se služebního řádu, a to se souhlasem
Komise a po konzultaci s personálním výborem. V roce 2009 budou moci první dočasní
zástupci, přijatí na základě prvotní pětileté smlouvy, složit písemné zkoušky, které musí složit
do konce třetího roku zaměstnanosti.
V oblasti odborného vzdělávání bude hlavní pozornost i nadále zaměřena na rozvoj
vzdělávacího programu pro provozní pracovníky a na program vývoje řízení pro nové
manažery agentury.
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Ukazatele: Příslušnými výkonnostními ukazateli jsou procento plnění zavedených plánů
pracovních míst, obdržený počet oficiálních stížností nebo počet organizovaných školení.
8.5

Interní audit a kontrola jakosti

K profesionalizaci funkcí interního auditu a kontroly jakosti přispívají dva důležité faktory:
oddanost pracovníků funkci „managementu jakosti“, ve které mají na starosti důležitou
centralizovanou správu standardních pracovních postupů, a spolupráce s útvarem interního
auditu při běžném hodnocení rizik ECHA, s cílem koordinovat plány auditů v průběhu
příštích tří let. Rozdělení obou funkcí představuje krok k větší nezávislosti funkce místního
interního auditu.
Očekává se, že útvar interního auditu, jako interní auditor ECHA, představí správní radě
v prosinci 2008 plně koordinovaný víceletý plán auditů (2009-2011). Vzhledem k rychlému
růstu ECHA, postupnému rozšiřování jejích klíčových oblastí provozu a měnícímu se prostředí
řízení se předpokládá, že celkové posouzení rizik a výsledný plán auditů budou v roce 2009
aktualizovány a dále vylepšovány. Posouzení rizik bude důležitým příspěvkem pro přípravu
první výroční zprávy o zavádění rozpočtu výkonným ředitelem jakožto schvalující osobou pro
zavádění rozpočtu agentury.
Po spuštění základních organizačních činností interního auditu se agentura zaměří na
posilování zdrojů, odbornosti a vnitřního stavu funkce místního interního auditu, a to jako
spolehlivý přispěvatel k zajištěnému vedení a řízení rizik. Bude zvažováno provedení externích
auditů IT systému.
Cílem činnosti v oblasti řízení jakosti pro rok 2009 bude pomáhat vedení se zaváděním a
prováděním agenturní politiky jakosti a přípravě „Příručky jakosti“ v souvislosti se zaměřením
na přesnou správu aktualizací příruček a soudržný vývoj standardních pracovních postupů pro
nové úkoly a podpůrné procesy. Zvláštní zaměření a potenciální závazek zabezpečování jakosti
by mohly představovat správný přenos přijatých standardních pracovních postupů do systémů
pracovních postupů, které byly v nedávné době vytvořeny.
Ukazatele: Příslušné výkonnostní ukazatele interního auditu: potvrzení revidovaného postupně
aktualizovaného plánu auditu radou a provádění ročního/víceletého plánu auditů (dodané
zprávy). Ukazatele managementu jakosti: počet přijatých zásad, počet schválených
standardních pracovních postupů v každé oblasti činnosti a čas potřebný ke zpracování nového
standardního pracovního plánu od jeho návrhu po interní zveřejnění.
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PŘÍLOHA 1: Zdroje na provoz agentury
Poznámka: Tyto hodnoty jsou určené přibližně a podléhají změnám
Činnosti (hlava III rozpočtu)

Lidské zdroje

Číslování níže odkazuje na pracovní program na rok 2009, ne na číslování v rozpočtu
3. Management, včetně správní rady a právního poradenství
4. Fungování agentury
Všeobecná koordinace, správa a podpora
4.1 Předběžná registrace a šetření
Registrace a oznámení
4.2 Hodnocení
4.3 Klasifikace a označení, SVHC
4.4 Omezení a schvalování
4.5 Komunikace, včetně překladů
4.6 Poradenství a pomoc
4.7 Příprava stanovisek a rozhodnutí agentury – výbory a fórum
4.8 IT nástroje pro podporu činností
5 Aktivity s ostatními institucemi a MS
6 Mezinárodní aktivity
7 Odvolací senát
Celkem

Pracovníci správy (pouze pro informaci)
Celkem
V plánu pracovních míst:
*) Smluvní zástupci a druhotní vnitrostátní odborníci nejsou výslovně uvedeni v plánu funkčních a
pracovních míst
**) Odhady předané Komisi a rozpočtovému orgánu s předběžně navrhovaným rozpočtem pro rok
2009 (únor 2008)
***) Aktualizované odhady výdajů na provoz (srpen 2008)

Strana 28 z 29

AD a AST

CA+SNE*

22

1

26

3

11
11
45
18
8
13
34
18
21
7
6
16
256

1
1
2
1
1
4
6
2
1

23

68
324

11
34

Rozpočet
(PDB)**

Rozpočet***

1 864 000

1 910 000

264 500
755 000
620 000
642 000
661 000
4 300 000
1 172 000
3 800 000
6 850 000
90 000
500 000
220 000
21 738 500

75 000
550 000
800 000
800 000
4 500 000
1 172 000
3 500 000
6 300 000
60 000
650 000
400 000
20 717 000

PŘÍLOHA 2: Plánování zásobování
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