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Forord ved den administrerende direktør
Det var i 2008 af største vigtighed, at ECHA var i stand til effektivt at sikre, at virksomhederne kunne
opfylde deres juridiske forpligtelser fra 1. juni, og at de indsendte deres præregistreringer,
forespørgsler, registreringer og Ppord-anmeldelser rettidigt. Dette blev opnået takket være en
ekstraordinær indsats fra ECHA's medarbejdere, som arbejdede ekstra hårdt i månederne omkring
agenturets start. Den 3. juni blev ECHA formelt indviet med deltagelse af Kommissionens formand
Barroso, og næstformand Verheugen, Europa-Parlamentets næstformand Onesta samt Finlands
premierminister Vanhanen. ECHA offentliggør i slutningen af oktober sin første kandidatliste over
særligt problematiske stoffer til godkendelse, og det vil inden årets udgang offentliggøre en
fuldstændig fortegnelse over præregistrerede stoffer.
I 2009, som er det første hele driftsår, befinder ECHA sig stadig i en overgangsperiode og en periode
med hastig vækst. Selv om den vigtigste proces for REACH, nemlig registreringen af kemiske stoffer,
blev indledt med succes i 2008, er det nødvendigt med intensive forberedelser til det arbejde, der er
forbundet med den første registreringstidsfrist i 2010. Vurdering, og ikke mindst
overensstemmelseskontrol, bliver i 2009 ECHA's kerneaktivitet, hvilket kommer til udtryk i oprettelsen
af to nye enheder i direktoratet for risikovurdering. Der bliver også behov for at organisere nye
operative opgaver, som f.eks. begrænsninger, som træder i kraft i 2009. Endvidere har lovgiveren
med vedtagelsen af den nye forordning vedrørende klassificering, mærkning og emballering overført
nye opgaver til ECHA, og der er indledt drøftelser om at tildele agenturet andre forpligtelser
vedrørende biocider. ECHA er derfor stadig en meget dynamisk organisation og står over for en lang
række tekniske, organisatoriske og videnskabelige udfordringer, samtidig med at der er en vis
usikkerhed omkring den måde, de forskellige aktiviteter vil udvikle sig på.
ECHA's største udfordring i 2009 bliver at få udvalgene og de operationelle afdelinger til at
udarbejde rutiner for videreførelsen af det arbejde, der blev påbegyndt i 2008. Der skal også
udarbejdes udtalelser til de enkelte dossierer, baseret på en videnskabelig vurdering af de indsendte
oplysninger, og disse udtalelser skal afgives inden for de fastsatte tidsfrister. Dette arbejde vil blive
lettet med oprettelsen af det nye ECHA-konferencecenter, som vil være operationelt i starten af 2009,
og som bl.a. skal fungere som mødested for agenturets organer.
Jeg vil gerne understrege, at alle ECHA's aktiviteter er afhængige af harmoniske og velfungerende
netværk med de nationale kompetente myndigheder, EU's institutioner og interesseorganisationer. Det
samarbejde, der er indledt i de foregående år, skal styrkes yderligere og effektiviseres for at sikre, at
REACH fungerer i det daglige for både industrien og forbrugerne samt for de relevante myndigheder.
ECHA vil især lægge vægt på at styrke disse partnerskaber og på at gennemføre
uddannelsesaktiviteter med medlemsstaterne.
Endelig vil agenturet i 2009 videreudvikle og fastsætte mål for agenturets drift samt effektivisere
ressourcefordelingen. ECHA vil desuden bestræbe sig på at øge gennemsigtigheden og sikre den
fleksibilitet, som er nødvendig for at være på højde med de mange forskelligartede opgaver og
usikkerheden vedrørende agenturets arbejdsmængde og indtægter.

Geert Dancet
Administrerende direktør
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1

Vigtigste resultater i 2008 og igangværende arbejde

ECHA's største udfordring i første halvdel af 2008 var at blive klar til REACH-forordningens1
ikrafttræden den 1. juni. ECHA nåede dette mål, og virksomhederne var i stand til at opfylde
deres juridiske forpligtelser. ECHA nåede også at blive færdig med udarbejdelsen af de
relevante vejledninger, inden forordningen trådte i kraft.
Det var dog ikke muligt at få alle de planlagte funktioner for REACH-IT klar inden 1. juni.
ECHA's medarbejdere afbødede disse tekniske mangler ved at udføre arbejdet manuelt
samtidig med, at arbejdet med at få REACH-IT gjort operationelt fortsatte. Interessenterne
blev holdt løbende underrettet om status for de midlertidige it-værktøjer. Det forventes, at de
midlertidige it-løsninger vil blive erstattet af REACH-IT ved udgangen af oktober 2008, og at
alle data fra de midlertidige databaser vil blive overført til REACH-IT. Forsinkelserne med at
få REACH-IT op at køre og de manuelle arbejdsgange har gjort det nødvendigt at
omprioritere ECHA's opgaver og udskyde flere af de aktiviteter, der er fastsat i
arbejdsprogrammet for 2008, til 2009.
For at tilskynde virksomheder til at præregistrere lancerede ECHA, i samarbejde med EuropaKommissionen, den 14. april i Bruxelles en oplysningskampagne om præregistrering. På
opfordring fra downstream-brugerne indvilligede ECHA på dette tidspunkt i at fremlægge en
fortegnelse over præregistrerede stoffer forud for dets første informationsdag for interessenter,
som afholdtes den 10. oktober.
Bestyrelsen afholdt i 2008 fem møder og bistod med at styre ECHA og dets ledelse sikkert
gennem det første år som økonomisk uafhængigt agentur. ECHA's udvalg og forummet
afholdt sine første møder og fastlagde sine arbejdsprocedurer, så de kan overholde REACHforordningens stramme tidsfrister og leve op til de høje forventninger til deres arbejdes
videnskabelige og tekniske kvalitet. I forbindelse med en første indkaldelse af
interessetilkendegivelser blev der udvalgt en række interesseorganisationer, som fik til opgave
at observere ECHA's arbejde i disse organer og andre netværk.
ECHA afholdte de første offentlige høringer den 30. juni om den første liste over stoffer, som
medlemsstaterne har indstillet til at blive identificeret som særligt problematiske stoffer. På
baggrund af de indkomne bemærkninger vil medlemsstatsudvalget i oktober 2008 blive bedt
om at godkende de første stoffer, der skal optages på kandidatlisten over stoffer, der skal
godkendes.
Uddannelsen af medlemsstaternes kompetente myndigheder er skredet frem som planlagt.
ECHA er også begyndt at lægge uddannelsesmateriale ud på sit websted, navnlig materiale
om REACH-IT, målrettet til industrien. Derudover har agenturet offentliggjort brochurer,
vejledende faktablade og andet trykt informationsmateriale og deltog på Kommissionens
opfordring i informationsmøder om REACH i tredjelande.

1

Forordning (EF) nr. 1907/2006.
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Der er ansat over 100 ekstra medarbejdere og indledt udvælgelsesprocedurer med henblik på
oprettelse af nye reservelister for de næste år. Det forventes ikke mindst, at ECHA's interne
konferencefaciliteter vil være klar til at blive taget i brug inden årets udgang. Sideløbende
hermed blev der efter september 2008, hvor ejeren var flyttet ud af lokalerne, igangsat en
række bygningsprojekter, så ECHA kunne flytte ind og udnytte hele bygningen.
2

Udfordringer og prioriteringer for 2009
2.1

Udfordringer og målsætninger

Agenturet står over for fire store udfordringer i 2009, nemlig at få cementeret sit omdømme
som værende i stand til at vedtage rettidige udtalelser og afgørelser baseret på solide
videnskabelige udtalelser om kemiske stoffer, forberede indførelsen af den første
registreringsfrist og de første godkendelsesprocedurer, videreudvikle og forbedre sine
evalueringskapaciteter samt tage yderligere skridt til at etablere sig som den mest autoritative
kilde til viden om kemiske stoffer.
Arbejdsprocedurernes effektivitet vil blive sat på prøve i takt med ECHA’s fortsatte vækst og
i takt med, at agenturet bliver involveret i nye områder af REACH-aktiviteterne. Det betyder,
at de operationelle medarbejdere, de videnskabelige udvalg og de administrative og juridiske
medarbejdere er nødt til at arbejde sammen og fungere målrettet og effektivt.
Hvad angår de operative opgaver, vil agenturet anbefale de første stoffer til godkendelse, og
den første kandidatliste over særligt problematiske stoffer vil blive opdateret. Selv om ECHA
kun har modtaget et begrænset antal dossierer til den første kandidatliste, forventer agenturet,
at medlemsstaterne og Kommissionen vil indstille et langt højere antal stoffer i 2009.
Endvidere vil de første udtalelser om den foreslåede harmoniserede klassificering og
mærkning blive afgivet, og ECHA skal forberede sig på de opgaver, det er blevet pålagt i
henhold til den netop vedtagne CLP-forordning2.
REACH-proceduren vedrørende begrænsninger i anvendelsen af kemikalier træder i kraft den
1. juni. Det vil indebære en væsentlig forøgelse af arbejdsbyrden i udvalget for
risikovurdering (RAC) og udvalget for samfundsøkonomisk analyse (SEAC), som skal
forberede sig på at vedtage deres første udtalelser om nye begrænsninger i 2010.
For at forberede sig på den første registreringsfrist i 2010 og godkendelsesproceduren er
ECHA nødt til at ansætte mere videnskabeligt personale og konsolidere sine
arbejdsprocedurer og it-værktøjer. ECHA vil i den henseende især indføre et nyt it-værktøj til
kemisk sikkerhedsvurdering, som virksomhederne kan anvende til at påvise sikker brug af
2

Forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger forventes vedtaget af EuropaParlamentet og Rådet og offentliggjort ved udgangen af 2008. Forordningen vil gennemføre de internationale kriterier, der er
vedtaget af FN's Økonomiske og Sociale Råd (UN ECOSOC) vedrørende klassificering og mærkning af farlige stoffer og
blandinger, også kendt som det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning (Globally Harmonised System
of Classification and Labelling of Chemicals - GHS).
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kemikalier og til at udarbejde den kemiske sikkerhedsrapport, der skal vedlægges
registreringer. Agenturet skal endvidere, hvor det er relevant, og hvis der er tilstrækkelige
midler til rådighed, fremme den datadelingsproces mellem potentielle registranter, som finder
sted forud for registrering, hvilket med al sandsynlighed vil kræve en væsentlig ekstra
personalekapacitet for at kunne rådgive registranter om f.eks. identifikation af stoffer.
Disse vigtige udfordringer, som involverer alle ECHA's medarbejdere, er opdelt i mange
forskellige mål for alle agenturets arbejdsområder. Disse mål beskrives nærmere i de følgende
kapitler. For at møde disse udfordringer er ECHA nødt til at vedligeholde og konsolidere sine
tætte forbindelser og sit effektive samarbejde med EU's institutioner, navnlig Kommissionen
og Europa-Parlamentet, samt andre EU-agenturer, de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne og interessenter. Agenturet vil også fortsat arbejde på at etablere tætte
forbindelser til andre europæiske eller (inter)nationale agenturer, som er beskæftiget inden for
kemikalier og risikovurdering af disse.
Ved udgangen af 2008 vil de fleste af de erfarne tjenestemænd, udstationeret fra
Kommissionen, have forladt agenturet, og der skal ansættes over 100 nye medarbejdere i
2009. Den nye ledelse vil derfor lægge vægt på at ansætte og uddanne nyt personale for at
sikre, at der er tilstrækkelig operationel kapacitet til at løfte den øgede arbejdsbyrde, som vil
opstå i takt med at den første registreringsfrist i 2010 rykker nærmere.
Hvad angår budgettet, skal ECHA følge udviklingen af gebyrindtægterne nøje for at kunne
forberede sig på, at de faktiske indtægter kan risikere at variere væsentligt fra Kommissionens
overslag og fra budgetmyndighedens antagelse om, at ECHA ikke vil få brug for tilskud i
perioden 2010-2013.
Endelig skal agenturet styrke sine forbindelser til den brede offentlighed. Det vil i den
forbindelse udbygge sine offentlige websteder og fremme borgernes aktive deltagelse i
offentlige høringer om f.eks. udvælgelsen af stoffer, der skal godkendes og erstattes med
andre. Vi vil arbejde på at gøre komplicerede oplysninger nemt tilgængelige og yde den bedst
mulige rådgivning og bistand til alle interessenter. ECHA vil også gøre flere oplysninger om
kemikalier offentligt tilgængelige. En af de store udfordringer i den forbindelse bliver at
etablere agenturet som en troværdig kilde til upartiske oplysninger.
ECHA har opfyldt sin mission og klaret udfordringerne for 2009, når det overholder sine
frister og formår at sikre, at offentligheden, EU's institutioner, myndigheder og interessenter
stadig betragter det som en effektiv, gennemsigtig, troværdig og retfærdig organisation.
2.2

Prioriteringer

Udover at konsolidere sine strukturer og arbejdsrutiner skal ECHA også koncentrere sine
ressourcer for 2009 om en række omfattende foranstaltninger, som vil være afgørende for, om
agenturet formå at gennemføre sine aktiviteter i det andet hele driftsår og dermed formår at:
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1. Sikre, at agenturet er i stand til at træffe effektive beslutninger, navnlig for så vidt angår
forslag til forsøg, overensstemmelseskontroller og de første henstillinger til
Kommissionen vedrørende særligt problematiske stoffer, der skal optages på fortegnelsen
over stoffer, der kræver godkendelse (bilag XIV til REACH-forordningen)
2. Oprette og vedligeholde den endelige liste over stoffer, som er præregistreret efter den
første tidsfrist, og listen over stoffer, som er anmeldt af downstream-brugere, samt, når det
er relevant, fremme en effektiv datadeling forud for den første registreringsfrist i 2010
3. Fortsat konsolidere procedurerne og it-værktøjerne, navnlig REACH-IT og det nye
værktøj til udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter for at sikre en effektiv
gennemførelse af alle operationer, der påhviler agenturet, dets organer og de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne
4. Udgive nye opdaterede vejledninger vedrørende begrænsninger, godkendelse og den nye
lovgivning om klassificering og mærkning, samt vigtige spørgsmål om registrering fra
netværket af de nationale helpdeske, agenturet, Kommissionen, medlemsstaternes
kompetente myndigheder og andre parter
5. Indføre effektive arbejdsprocedurer for forvaltningen af de første forslag om klassificering
og mærkning og begrænsninger for at indføre en harmoniseret klassificering og mærkning
af stoffer, samtidig med at det sikres, at dette arbejde er gennemsigtigt og af høj
videnskabelig kvalitet
6. Styrke forbindelserne til ECHA's partnere inden for risikovurdering af kemikalier både
inden for og uden for EU, i samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen
7. Forbedre ECHA's kontakt til og dialog med den brede offentlighed, ikke mindst via
agenturets websted, herunder den del, som indeholder detaljerede oplysninger om
kemikalier, samt via samarbejde med medlemsstaterne
8. Ansætte og uddanne det personale, der er nødvendigt for at udføre de operative opgaver i
2009, og forberede sig på den første registreringsfrist i 2010 samt videreudvikle REACHuddannelsesprogrammerne, som er målrettet mod medlemsstaternes eksperter og
undervisere fra tredjelande
9. Overvåge gebyrindtægterne og udgifterne nøje for derigennem at opnå en høj
budgetudnyttelse og identificere eventuelt faldende indtægter på forhånd, under
hensyntagen til de nye overslag, der beregnes på baggrund af de præregistreringer, der
modtages inden den 1. december 2008.
2.3

Risikostyring

Agenturet vil fastholde en omfattende risikostyringskapacitet for at sikre, at det er i stand til at
imødekomme alle udfordringer og opfylde sine mål, på trods af de usikkerheder, der
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uvægerligt vil opstå, f.eks. omkring det antal dossierer, der forventes at blive indsendt. ECHA
skal have tilstrækkelig kapacitet til at kunne foretage en fleksibel arbejdsfordeling i hele
agenturet kombineret med ansættelse af midlertidigt støttepersonale for at kunne reagere på
uventede ekstra arbejdsmængder og uforudsete behov. Dette betyder på den ene side, at
helpdesken aktivt tilpasser sig brugernes krav, som konstant ændrer sig, og effektivt
koordinerer den interne ekspertise, der er til rådighed. På den anden side vil ECHA, hvis det
er nødvendigt, omprioritere sine opgaver og eventuelt nedprioritere en række af de aktiviteter,
der er planlagt for 2009, for at sikre, at de vigtigste REACH-processer fungerer effektivt. Et
centralt element i en overordnet risikovurdering er udvikling og gennemførelse af agenturets
fremtidige forvaltnings- og rapporteringsværktøjer i overensstemmelse med agenturets
kvalitetspolitik. Disse værktøjer skal omfatte så forskellige aspekter som risikoidentifikation,
-vurdering, -dokumentation og -dækning samt opfølgning og vil derved bidrage til at integrere
en risikoforvaltningskultur på et tidligt stadie af agenturets operationer og i dets
ansættelsespraksisser.
Hvad angår de ovennævnte prioriteter, har ECHA til hensigt at indføre en række særlige
risikostyringstiltag, der skal sikre succes i udførelsen af dets arbejde:
1. Hvis det er nødvendigt, kan der indkøbes en stor mængde ekstern videnskabelig ad hocstøtte på baggrund af rammekontrakter, der er indgået i 2008. Gennem et tæt samarbejde
med medlemsstaternes kompetente myndigheder er det endvidere muligt at reducere det
antal afgørelser, der skal behandles af medlemsstatsudvalget samtidig med, at kvaliteten
af bilag XV-dossierer, som er udarbejdet af medlemsstaterne, kan forbedres.
2. Selv om ECHA ikke som sådan støtter SIEF's operationer, vil det forberede sig på at
kunne håndtere et stort antal forespørgsler fra og vedrørende SIEF, navnlig i forbindelse
med identifikation af stoffer. Der vil derfor blive lagt særlig vægt på at styrke dette
kompetenceområde.
3. Hvis der opstår vanskeligheder med it-systemerne, vil ECHA bede kontrahenterne om at
fokusere på løsninger og, hvis muligt, udføre opgaverne manuelt eller ved hjælp af ad
hoc- arbejdsprocedurer.
4. ECHA vil gøre en stor indsats for at opfordre til feedback fra de forskellige grupper, der
benytter sig af vejledningen, om nødvendigt ved aktivt at tage kontakt til de nationale
helpdeske, medlemsstaternes kompetente myndigheder og branchens helpdeske og
eksperter for at få del i deres erfaringer. ECHA vil eventuelt bede eksterne eksperter om at
udarbejde opdateringer, f.eks. via indgåelse af rammekontrakter.
5. Udvalgsmedlemmerne vil få adgang til ECHA's ressourcer, så de kan levere rettidige og
videnskabeligt funderede udkast til udtalelser for at gøre udvalgene i stand til at vedtage
udtalelser af høj kvalitet inden for deres juridiske frister.
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6. Der vil blive truffet foranstaltninger for at gøre det muligt at benytte sig af ekstern
ekspertise og arbejdskraft, hvis det er nødvendigt, i form af en række forskellige midler,
herunder ad hoc-taskforces samt konsulentkontrakter.
7. Der vil blive stillet passende back up-faciliteter til rådighed for at forhindre eventuelle
større sammenbrud i ikt-infrastrukturen og især kommunikationsmodulerne på webstedet.
8. ECHA vil udarbejde et overslag over de samlede indtægtsgebyrer og nøje overvåge
udviklingen i agenturets første hele driftsår. Alle budgetmæssige begrænsninger vil blive
imødegået med ændringer til det løbende budget og/eller fastlæggelse af ændrede
prioriteter.
9. Selv om den store udvælgelsesprocedure af videnskabelige tjenestemænd og itmedarbejdere afsluttes i 2009 og vil resultere i reservelister, som viser størsteparten af de
nødvendige nyansættelser, er der også mulighed for, at der vil blive offentliggjort nye
udbud for yderligere personale. Det forventes endvidere, at nogle af de
uddannelsesforanstaltninger, der er planlagt til at finde sted internt, vil blive udliciteret.
3

Ledelse
3.1

ECHA's bestyrelse

Bestyrelsen vil være fuldt operationel i 2009. Den vil fortsat deltage i EU's budgettering og i
programmeringen og indberetningen af agenturets aktiviteter.
I denne sammenhæng skal der navnlig peges på følgende fokuspunkter:










Godkendelse af udkastet til budget og udgifter for 2010
Vedtagelse af årsberetningen for 2008.
Analyse og vurdering af den anvisningsberettigedes årsrapport for regnskabsåret 2008.
Afgivelse af udtalelse om agenturets endelige regnskab for 2008
Vedtagelse af agenturets arbejdsprogram for 2010
Første opdatering af det flerårige arbejdsprogram
Vedtagelse af særlige gennemførelsesbestemmelser for vedtægten for tjenestemænd
Finjustering af agenturets interne regler og procedurer, hvor det er nødvendigt
Vedtagelse af agenturets endelige budget for 2010.
3.2

ECHA's ledelse

Det er ledelsens ansvar at styre agenturet gennem dets første hele driftsår og gøre det klar til
at varetage de yderligere opgaver og den ekstra arbejdsbyrde, der vil komme i de næste år.
Med udgangspunkt i de fremskridt, der er gjort indtil nu, bliver et af hovedmålene for ECHA's
ledelse at konsolidere og forbedre de arbejdsrutiner og strukturer, der er udviklet siden 2007.
Dette omfatter samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med
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de forskellige REACH-processer, hvor forudsætningen for succes er at sikre en smidig
informationsstrøm og et effektivt samarbejde, og at agenturet fremviser et sammenhængende
billede for dets interessenter. ECHA vil, for så vidt angår alle sager vedrørende
administration, budget og økonomi, personale, revision og regnskab, indføre effektive
rapporteringsværktøjer og etablere et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet (EU's
budgetmyndighed) samt med Kommissionen og Revisionsretten.
Denne overordnede udfordring kræver, at agenturet gennemfører følgende prioriterede
aktioner, som forklares nærmere neden for:
•

Konsolidering, forbedring og udvikling af agenturets operationelle struktur,
procedurer og ledelse, herunder integrering af nye ledere og samarbejde med
medlemsstaternes kompetente myndigheder

•

Ansættelse af nye højtkvalificerede medarbejdere og, i samarbejde med det relevante
personale hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, oplæring af disse
medarbejdere til at håndtere den første indfasningsregistreringsfrist i 2010

•

Konsolidering af de interne kontrolsystemer for at sikre en effektiv forvaltning af
ressourcerne, som er i overensstemmelse med de vedtagne regler, samtidig med at det
sikres, at de frembragte resultater lever op til kvalitetskravene

•

Færdiggørelse eller forbedring af ECHA's standardprocedurer (SOP), herunder
afprøvning eller tilpasning af dem, hvis det er nødvendigt.

Agenturet har i 2008 ansat nye mellem- og seniorledere som erstatning for de erfarne
tjenestemænd, der var udstationeret fra Kommissionen, og som siden 2007 har varetaget
lederfunktionerne. Man har naturligvis bestræbt sig på at sikre en gnidningsfri udskiftning,
men der påhviler de nye ledere en stor opgave, idet de skal tage over efter de udstationerede
kommissionstjenestemænd og sikre agenturets fulde funktionalitet. Der vil især blive lagt
vægt på at opbygge gode forbindelser mellem den nye ledelse og interessenterne.
Udover den indledende oplæring af nye medarbejdere vil der blive udviklet et løbende
uddannelsesprogram for agenturets ansatte, som har til formå at sikre, at de vedligeholder og
forbedrer deres ekspertise og lever op til det høje niveau, som er nødvendigt, hvis ECHA skal
være fuldt operationelt. Da de foranstaltninger, der gennemføres af medlemsstaternes
kompetente myndigheder, er af tilsvarende stor betydning for gennemførelsen af REACH, vil
agenturets ledelse samarbejde med lederne af medlemsstaternes kompetente myndigheder om
at udarbejde nye uddannelsesprogrammer for deres videnskabelige personale. ECHA vil
desuden investere i at vedligeholde og udvikle sine mellem- og seniorlederes lederevner. Der
vil blive ansat eksterne undervisere, når det skønnes nødvendigt.
Agenturets afgørelser skal træffes i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i REACHforordningen, og være baseret på pålidelige og veldokumenterede videnskabelige oplysninger.
Kvalitetskontrollen med de administrative processer samt med de videnskabelige resultater,
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der ligger til grund for de trufne afgørelser, skal være fuldt ud gennemført i god tid inden
fristen i 2010, hvor arbejdsbyrden vil blive øget med stramme tidsfrister til følge. Det bliver
en stor udfordring at få konsolideret den nødvendige it-support (især det planlagte system til
håndtering af arbejdsstrømmen).
ECHA vil i 2009 videreudvikle sit dokumenthåndteringssystem. Dette indebærer, at
medarbejderne skal sikres effektiv adgang til interne og eksterne oplysninger, som er
nødvendige for at de kan udføre deres opgaver, og at adgangen til oplysninger er i
overensstemmelse med de juridiske krav.
Ledelsen vil ved hjælp af kvalitetssystemets overvågningsfunktion systematisk gennemgå
standardprocedurerne og strømline dem, hvis det viser sig at være nødvendigt.
I 2009 vil ledelsen, med udgangspunkt i de vigtigste resultatindikatorer, begynde systematisk
at fastlægge og måle de fremskridt, der gøres i retning af at nå ECHA's mål samt udviklingen
i indikatorerne og holde bestyrelsen løbende underrettet om sine resultater.
4

Aktiviteter
4.1

(Præ)registrering og forespørgsler

ECHA vil med offentliggørelsen af fortegnelsen over præregistrerede stoffer have opfyldt sin
vigtigste rolle i forbindelse med præregistrering under REACH. Offentliggørelsen af listen
markerer, at ECHA's arbejde fremover vil have mere fokus på datadeling og fremme af
kontakter mellem potentielle registranter og downstream-brugere. Fokus for 2009 vil derfor
være at:
• offentliggøre navnene på de stoffer, der er anmeldt af downstream-brugere
• bistå potentielle registranter med at løse problemer vedrørende datadeling.
Indtil offentliggørelsen er klar på webstedet, er ECHA nødt til at koncentrere sig mere om
datadeling. ECHA vil fortsætte med at yde proaktiv bistand til industriorganisationer, der
udvikler værktøjer til en effektiv gennemførelse af SIEF.
De erfaringer, der i de sidste syv måneder af 2008 er gjort omkring den manuelle
gennemførelse af forespørgselsprocedurerne forud for registrering, herunder løbende
overvågning af gennemførelsen, vil blive lagt til grund for en rutinemæssig anvendelse af
undersøgelsesproceduren i 2009. Agenturet vil bestræbe sig på at give feedback til branchen
for at forbedre kvaliteten af forespørgslerne.
ECHA forventer i 2009 at modtage flere hundrede forespørgsler, med den største del omkring
sommer og inden jul.
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Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter den tid, der er nødvendig for at behandle
forespørgsler på en videnskabeligt forsvarlig måde, samt den høje kvalitet af fortegnelsen
over præregistrerede stoffer, som er klar til offentliggørelse den 31. december 2008.
Det forventes, at REACH-IT i 2009 vil være klar til at håndtere fremsendte data og erstatte
alle de manuelle arbejdsrutiner, der blev udført i 2008.
De erfaringer, der er indhøstet i de seneste syv måneder af 2008 gennem den manuelle
håndtering af indsendte dossierer, herunder både registrering og anmeldelse af forespørgsler
om undtagelser fra registreringspligten for stoffer til Ppord-aktiviteter, samt den overvågning
af dette arbejde, vil blive lagt til grund for en mere rutinemæssig gennemførelse af opgaverne
i løbet af 2009.
2009 er året, hvor registreringer og anmeldelser også vil omfatte opdatering af registreringer
og anmeldelser fra downstream-brugere. Lige som for registrering og Ppord-anmeldelser i
2008, vil der blive ført nøje tilsyn med gennemførelsen af disse nye procedurer, og de
underliggende processer vil om nødvendigt blive finjusteret med det formål at skabe en mere
rutinemæssig afvikling af arbejdsprocesserne i 2009.
ECHA forventer i 2009 at modtage relativt få registreringsdossierer og flere hundrede
anmeldelser om undtagelse fra registreringspligten for stoffer til Ppord-aktiviteter.
Det forventes endvidere, at anmeldelsesprocessen for fortegnelsen over klassificeringer og
mærkninger vil være klar til at blive taget i brug i 2009, selv om den største arbejdsmængde
først forventes at indfinde sig hen mod udgangen af 2010.

Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter den tid, der er nødvendig for at behandle
registreringsdossierer, fuldstændighedskontroller, tildele registreringsnumre og træffe
afgørelser om fortrolighedskrav, med de til rådighed stående midler.
4.2

Vurdering

Arbejdet med vurdering i 2009 (og 2010) skal ses som en forberedelse til den forventet store
arbejdsbyrde fra 2011 til 2013, som vil følge af registreringsfristen for kemikalier i store
mængder den 1. december 2010. Stoffer i store mængder er for branchen nogle af de mest
komplekse og videnskabeligt vanskelige stoffer at udarbejde registreringsdossierer for, og
nogle af de vanskeligste for ECHA at evaluere. Det er derfor altafgørende for ECHA, og
navnlig for sekretariatet og medlemsstatsudvalget, at disse tidlige år anvendes til at udvikle og
afprøve den videnskabelige og regeludstedende kapacitet, så den kan imødekomme denne
udfordring.
Det vil derfor være en central opgave for sekretariatet at opbygge kapacitet ved at udvikle
vurderingsstrategier, uddanne nye medarbejdere, udvide medarbejdernes grundkompetencer
og afprøve fremgangsmåderne på registreringsdossierer og andre dossierer (ikke mindst
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gennem aktiv deltagelse i de relevante OECD-programmer). Sekretariatet og
medlemsstatsudvalget er nødt til at arbejde tæt sammen om at udvikle kapacitetsopbyggende
aktiviteter for at sikre, at sekretariatets evalueringsarbejde kan godkendes af medlemsstaternes
kompetente myndigheder og af medlemsstatsudvalget.
ECHA's vurderingsaktiviteter måtte i 2008 nedprioriteres på grund af den ekstra arbejdsbyrde
i forbindelse med REACH-IT's begrænsede anvendelsesområde i 2008. Da det stadig er et
mål at blive fuldt forberedt på den forventede ekstra arbejdsbyrde fra december 2010 er det
nødvendigt at styrke indsatsen på dette område i 2009 for at indhente det forsømte i 2008.
På baggrund af erfaringerne fra 2008 forventes der kun at blive modtaget meget få
registreringsdossierer og tilknyttede forslag til forsøg. ECHA er forpligtet til at behandle alle
forslag til forsøg. Derudover skal ECHA udføre en overensstemmelseskontrol på mindst 5 %
af de indsendte registreringer. Det vil derfor blive prioriteret at opbygge kapacitet inden for
vurdering.
ECHA's sekretariat vil i 2009 udarbejde sine første udkast til vurderingsafgørelser for både
forslag til forsøg og overensstemmelseskontroller, og det første udkast til afgørelser
vedrørende et forslag til forsøg forventes at foreligge i begyndelsen af 2009.
For at bistå medlemsstaterne i evalueringen af stoffer vil ECHA muligvis foreslå at foretage
nogle af de tidlige stofvurderinger af ikke-indfasningsstoffer i 2009 og 2010 for at teste
agenturets og udvalgenes procedurer.

Indikatorer: Der er tale om en relevant resultatindikator, hvis der er udarbejdet
videnskabeligt begrundede udkast til evalueringsafgørelser inden de fastsatte tidsfrister, og
hvis de er enstemmigt vedtaget af medlemsstatsudvalget.
4.3

Klassificering og mærkning, særligt problematiske stoffer

En af de vigtigste prioriteter i 2009 bliver offentliggørelsen af ECHA's første forslag til en
fortegnelse over særligt problematiske stoffer, som vil blive forelagt Kommissionen til
godkendelse. En stor udfordring for agenturet i forbindelse med dette arbejde bliver at
indsamle og vurdere oplysninger, som kan danne grundlag for en videnskabeligt baseret
fastlæggelse af prioriteter, med henblik på at udarbejde et gennemsigtigt forslag, som kan
opnå støtte fra medlemsstaterne, samt at oprette en liste, som kan give mulighed for en
effektiv og overkommelig gennemførelse af de punkter, der skal følges. ECHA er samtidig
nødt til at overholde tidsfristen for indsendelse af de første anbefalinger til Kommissionen,
som er sat til 1. juni 2009.
I betragtning af det begrænsede antal stoffer på den første kandidatliste over særligt
problematiske stoffer vil ECHA's første anbefalinger af stoffer, der skal godkendes til
optagelse i bilag XIV, ligeledes kun indeholde få stoffer. ECHA vil i 2009 koncentrere sig om
at opdatere kandidatlisten, og om at listen godkendes af medlemsstatsudvalget. Eftersom
optagelse af et stof på listen medfører forpligtelser for producenter og importører af artikler,

Side 13 af 31

vil det lægge yderligere pres på ECHA’s rådgivning på dette område. Det forventes, at der i
den henseende vil blive lagt vægt på identificering af stoffer.
Behandlingen af forslag til harmoniseret klassificering og mærkning i udvalget for
risikovurdering vil blive forbedret i 2009. Det forventes, at udvalget vil behandle et stort antal
dossierer. Det forventes imidlertid, at det i 2009 vil være nødvendigt at gøre en ekstra indsats
for at oplære medlemsstaterne i at udarbejde bilag XV-dossierer. Når den nye CLP-forordning
er trådt i kraft, kan leverandører af kemikalier også indsende dossierer med forslag om
harmoniseret klassificering og mærkning mod gebyr.
Det forventes endvidere, at der vil blive behov for en revidering af vejledningen om
udarbejdelse af bilag XV-dossierer på baggrund af de erfaringer, der er gjort i 2008 og i
begyndelsen af 2009.

Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter den høje videnskabelige og tekniske
kvalitet af den støtte, som sekretariatet og formændene for udvalgene yder, procentdelen af
forslag til løsning af uoverensstemmelser udvalgene imellem og den gennemsnitlige tid, der er
nødvendig for at behandle dossiererne.
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4.4

Begrænsninger og godkendelse

Begrænsningsprocessen vil blive indledt den 1. juni 2009. Det bliver en stor udfordring at
gennemføre denne "nye" proces under REACH. I modsætning til det "gamle" system under
den nuværende forordning om stoffer og det gældende direktiv om begrænsninger finder
drøftelserne om risikovurdering, forslag om begrænsninger og de samfundsøkonomiske
analyser sted sideløbende snarere end fortløbende, og der er fastsat meget strenge tidsfrister,
hvor der før ikke eksisterede nogen formelle frister.
De største udfordringer bliver derfor at håndtere processen og sikre, at tidsfristerne
overholdes, at garantere en høj videnskabelig og teknisk kvalitet samt sikre, at indholdet af
agenturets udtalelser er tilstrækkeligt til at fungere som grundlag for Kommissionens
afgørelser.
ECHA vil være forberedt på muligheden for, at visse medlemsstater kan opleve
vanskeligheder i forbindelse med udarbejdelsen af bilag XV-dossierer vedrørende
begrænsninger, således at resultatet kan danne grundlag for en frugtbar videnskabelig
diskussion og konklusion inden for de strenge tidsfrister. Det vil i disse tilfælde være
nødvendigt at sikre, at sådanne dossierer afvises tidligt i forløbet, samtidig med at
medlemsstaterne får den nødvendige hjælp til at udarbejde dossierer af høj kvalitet.
Hvad angår godkendelsesprocessen, vil ECHA fremme de forberedende aktiviteter i
forbindelse med gennemførelsen af vurderingen af ansøgninger om godkendelser.
Udvalget for risikovurdering og udvalget for samfundsøkonomisk analyse skal indgive
udtalelser af høj kvalitet inden for de tidsfrister, der er fastsat i REACH-forordningen3.
ECHA's sekretariat skal derfor så vidt muligt yde den støtte, udvalgene har behov for. Der
afsættes betydelige ressourcer til dette formål.

Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter den høje videnskabelige og tekniske
kvalitet af den støtte, som sekretariatet og formændene for udvalgene yder, procentdelen af
løsningsforslag på meningsforskelle mellem udvalgene og den gennemsnitlig tid, der er
nødvendig for at behandle dossiererne.
4.5

Kommunikation

Vedligeholdelse, videreudvikling og integration af agenturets websted vil også være en vigtig
kommunikationsaktivitet i 2009. Målet hermed er at sørge for, at offentligheden samt de
forskellige interessenter betragter ECHA's websted som en fælles indgang til oplysninger om
REACH og agenturet, inklusiv uddannelsesmateriale til gratis download. ECHA har som mål,
at de vigtigste beslutningstagere skal anse agenturet for at være en pålidelig kilde til saglige
oplysninger om kemikalier.
3

ECHA udarbejder udtalelser til Kommissionen. Kommissionen træffer afgørelser om begrænsninger og godkendelser med
bistand fra repræsentanter for medlemsstaternes udvalg inden for rammerne af den såkaldte komitologiprocedure.
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ECHA vil til dette formål også fortsat oversætte vigtige dokumenter. Dette vil blive
understøttet af et oversættelsessystem og et kvalitetskontrolsystem, som skal videreudvikles
og finjusteres for at effektivisere samarbejdet med Oversættelsescentret for Den Europæiske
Unions Organer (CdT). Der vil også blive lagt vægt på at indlede et samarbejde med
medlemsstaterne om revision af oversættelser. For at fremme kommunikationen om REACH
vil ECHA udarbejde en flersproget REACH-terminologi, som kan benyttes af ECHA,
interessenter og myndigheder.
Det er stadig et overordnet mål at gøre alle interessenter og den brede offentlighed bekendte
med REACH, og agenturets presse-/medietjeneste vil blive videreudbygget i 2009. Udover de
mere almindelige presse-/medieaktiviteter (pressekonferencer, interviews, artikler) vil der
blive arrangeret foredrag og journalist- og gruppebesøg til ECHA fra medlemsstater og
tredjelande.
En række forskellige dokumenter, herunder årsberetningen for 2008, opdaterede brochurer og
materiale om REACH, vil blive offentliggjort elektronisk, hvilket vil bidrage til endeligt at
etablere en virksomhedsidentitet for ECHA. Der vil eventuelt blive fremstillet et begrænset
antal kopier i papirform. "REACH communicators"-netværket, arbejdsgrupperne under
REHCORN, som blev oprettet i 2008 og som bringer kommunikationsledere fra
medlemsstaternes kompetente myndigheder og ECHA sammen, vil blive anvendt til at
koordinere ECHA's publikations- og oversættelsesaktiviteter med medlemsstaternes
aktiviteter, så de kan supplere hinanden bedst muligt. Derudover vil agenturet samarbejde
med Oversættelsescentret (CdT) om at forbedre oversættelseskvaliteten.
Der vil i løbet af 2009 blive afholdt to konferencer/arrangementer for interessenter i
Helsingfors. Den første konference vil blive afholdt før "Helsinki Chemical Forum" i maj
2009, som ECHA yder et stort bidrag til. Formålet med disse arrangementer er at give de
interesserede parter mulighed for at blive informeret om agenturets aktiviteter og indgå i en
dialog om disse aktiviteter.
Det er også fremover vigtigt at sikre, at interessenterne er involveret i agenturets aktiviteter,
f.eks. i form af observatører. Da det ikke er muligt at lade interesserede enkeltpersoner deltage
i agenturets arbejde, besluttede man i 2008 at oprette et register over ECHA's
interesseorganisationer. Dette giver interesseorganisationer mulighed for at opfylde kriterierne
for at komme i betragtning til at sende observatører til agenturets organer. Dette register vil
blive vedligeholdt og holdt åben i 2009, så interesserede og berettigede
interesseorganisationer til enhver tid kan tilmelde sig.
Agenturet vil sideløbende med arbejdet med risikokommunikationsnetværket og i
overensstemmelse med den kommunikationsstrategi, der blev vedtaget i 2008, tage skridt til
at oprette sin egen udstedelseskapacitet og forberede proaktive kommunikationsaktiviteter for
alle sager vedrørende kemikaliesikkerhed. Et vigtigt værktøj i den henseende er den sektion af
ECHA's websted, som er afsat til formidling og kommunikation om agenturet. Der vil i 2009
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især blive lagt vægt på emner vedrørende klassificering og mærkning samt særligt
problematiske stoffer.
For at fremme den fælles forståelse og stille opdaterede oplysninger til rådighed om
gennemførelsen af REACH vil ECHA fortsat tilbyde uddannelseskurser for undervisere i
REACH, navnlig fra medlemsstaterne. ECHA vil samtidigt videreudvikle sine REACHuddannelsesprogrammer, som er rettet mod agenturets medarbejdere, eksperter fra
medlemsstaterne og undervisere fra tredjelande, som skal holdes opdateret om de nyeste
tekniske og videnskabelige udviklinger på områder, inklusiv REACH-IT.
Udover de eksterne kommunikationsaktiviteter sørger ECHA også for at holde sine
medarbejdere orienteret, navnlig via videreudvikling af intranettet.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter antallet af besøgende på agenturets
websted, mængden og kvaliteten af dokumenter og oversættelserne heraf, antallet af og
deltagelsen i arrangementer, som afholdes af ECHA, eller som ECHA bidrager til, samt
feedback fra deltagerne i disse arrangementer og fra medierne generelt.
4.6

Rådgivning og bistand

Vejledning
Vejledningerne beskriver de almindeligt anerkendte måder til at opfylde forpligtelserne i
REACH-forordningen for både industrien og medlemsstaternes kompetente myndigheder for
at fremme gennemførelsen af ordningen. Vejledningerne fungerer som en nøjagtig reference,
der hjælper virksomheder og industriorganisationer med at finde frem til skræddersyede
sektor- eller virksomhedsspecifikke løsninger for at opfylde kravene i REACH.
Agenturets vil i 2009 sætte fokus på at færdiggøre og gennemføre proceduren for systematisk
indsamling af feedback fra brugere, der blev indledt i det foregående år. De nødvendige
opdateringer af vejledningerne vil blive identificeret og foretaget, de forskellige vejledninger
vil blive harmoniseret og der vil blive udarbejdet nye vejledninger efter behov. Dette arbejde
vil tage udgangspunkt i feedback fra de forskellige grupper, der anvender vejledningerne,
herunder branchen, nationale helpdeske, Kommissionen, medlemsstaternes kompetente
myndigheder, ECHA, MSCA-medarbejdere og udvalgene. Det vil især blive prioriteret, at
disse opdateringer af vejledningerne sikrer sammenhæng mellem beslutninger om
reguleringer vedrørende driften og indholdet af de offentliggjorte vejledninger. Samme
princip gør sig gældende for udviklingen af de supplerende vejledende dokumenter, der er
nødvendige for udførelsen af ECHA's foranstaltninger i forbindelse med indsendte
registreringsdossierer. Nye vejledninger eller opdateringer som følge af ændringer i
lovteksten (f.eks. bilag XI eller V) eller ny lovgivning (CLP-forordningen) samt opdatering af
de relevante vejledende dokumenter, for så vidt angår affald og genvundne stoffer er også en
prioritet. Den seneste CLP-vejledning vil blive kombineret med udvikling af en vejledning
om sikkerhedsdatablade.
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Vejledningen om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering vil sandsynligvis
forudsætte en trinvis opdaterings- og udviklingsproces i løbet af 2009. En sådan proces kan
f.eks. omfatte indarbejdelse af de metoder og værktøjer, som er under udvikling af brancheog forskerorganisationer, MSCA og ECHA, samt tilpasning af vejledningen på baggrund af
de spørgsmål, som ECHA's og de nationale helpdeske har modtaget. Arbejdet med at opdatere
vejledningen om krav for stoffer i artikler vil blive intensiveret i 2009. Der er endvidere
planer om at udarbejde en ny vejledning om risikokommunikation, som har til formål at
forbedre formidlingen af oplysninger om risici og sikker brug af kemikalier samt at
koordinere medlemsstaternes aktiviteter på dette område.
Den procedure til opdatering af vejledende dokumenter, som blev vedtaget af bestyrelsen i
2008, vil systematisk blive benyttet til opdateringen af vejledningerne og udarbejdelsen af en
ny vejledning, samt, hvis det er nødvendigt, til oprettelse og inddragelse af
partnerekspertgrupper. For at sikre, at proceduren fungerer som planlagt, vil ECHA nøje
overvåge og indføre en formel evalueringsproces, så der kan drages fordel af de erfaringer,
der er gjort.
ECHA vil også koncentrere sig om at forbedre integrationen af de forskellige elementer i den
vejledning, der er tilgængelig på agenturets websted, om i højere grad at tage hensyn til
brugerens perspektiv i vejledningen samt at gøre den nemmere tilgængelig, herunder
oversættelser af korte sammendrag af vejledningen (f.eks. faktablade og andre redegørelser).
Dette omfatter omstrukturering af webstedet, der skal gøre vejledningen lettere tilgængelig.
Internt vil der også blive gjort en indsats for at fremme koordineringen af arbejdet med at
vedligeholde og opdatere vejledningen med ECHA's aktioner.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter de fremskridt, der er gjort for at indføre
en rettidig godkendelse og offentliggørelse af nye vejledende dokumenter (f.eks.
risikokommunikation) samt for at opdatere de eksisterende vejledende dokumenter (f.eks. en
revideret registreringsvejledning og en revideret CSR- og CSA-vejledning). Feedback fra
brugerne fungerer som en indikator for vejledningens kvalitet.
Rådgivning (Helpdesk)
ECHA's helpdesk vil fortsat yde rådgivning inden for passende tidsfrister til registranter og
andre, herunder om brugen af REACH-IT og IUCLID 5 til indsendelse af data til ECHA. For
at sikre sammenhængende svar og skabe kontakt til den brede offentlighed og pressen vil
bestræbelserne på at bevare et fuldstændigt overblik over de eksterne anmodninger om
oplysninger, der sendes til ECHA ad forskellige kanaler, blive intensiveret. Det er en
udfordring i sig selv at konsolidere den nødvendige kapacitet til kodning og sending. Hvad
angår spørgsmål vedrørende kravene i REACH, vil ECHA's helpdesk især koncentrere sig om
spørgsmål om indsendelser samt tilvejebringe oplysninger til virksomheder uden for EU, da
de har en interesse i at fremme markedsføringen af deres produkter i EU. De nuværende
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strukturer vil blive yderligere styrket ved en finpudsning af de eksisterende værktøjer og
uddannelse af de ansatte i helpdeskene. Lederne vil få fremlagt tremåneders rapporter, som
viser mønstrene i kundernes forespørgsler og det serviceniveau, der er ydet. Der vil blive
indsamlet feedback til mangler i de eksisterende vejledninger, herunder mangler som er
identificeret af helpdeskenes kunder, og denne feedback vil blive videresendt til de afdelinger
i ECHA, som er ansvarlige for det pågældende punkt, hvad enten det vedrører vejledning,
REACH-IT eller IUCLID 5.
ECHA vil fortsat forvalte netværket af de nationale REACH-helpdeske (REACH-Help-Net og
dets arbejdsgrupper, f.eks. om REACH-kommunikation) og fremme samarbejdet for at sikre
en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Mens arbejdet med at sikre harmoniserede svar vil
blive prioriteret højest, vil begreber som samarbejde og effektivitet blive styrket, for så vidt
angår en proaktiv formidlingsindsats med det formål at øge kendskabet til agenturet og med
særligt fokus på den kommende tidsfrist i 2010. Endelig vil netværket levere systematisk
feedback på ofte stillede spørgsmål, som vil blive besvaret via FAQ-dokumenter på
agenturets websted, så snart disse dokumenter er godkendt.
REACH-Help-Net vil under forløbet med at opnå disse mål afholde mindst to møder og
supplerende workshopper og uddannelseskurser inden for netværket af korrespondenter inden
for REACH-helpdeskene (REHCORN) i 2009. På møderne vil det blive vurderet, hvordan
opfyldelsen af målene skrider frem, og arbejdsplaner vil blive udarbejdet og opdateret. ECHA
vil tilbyde uddannelse, som er specielt målrettet til helpdeskenes personale, når det er muligt
samtidigt med REHCORN-møderne. Helpdesken vil i 2009 fortsat spille en aktiv rolle i
udvekslingen af gode praksisser om organiseringen af helpdeske og udøvelse af service. Der
vil især blive lagt vægt på at sikre, at personalet i helpdesken har et tilstrækkeligt niveau til at
kunne besvare de stadig mere komplicerede og svære spørgsmål, samtidig med at svartiden
holdes så kort som nødvendigt.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter andelen af forespørgsler, der besvares
inden for den fastsatte svartid, antallet af harmoniserede besvarelser på REHCORN-plan og
feedback fra brugerne.
Rådgivning til Fællesskabets institutioner
ECHA vil ad hoc tilbyde den relevante videnskabelige og praktiske rådgivning til
Fællesskabets institutioner, navnlig til Kommissionen. Førsteprioritet bliver rådgivning om
nanomaterialer, og den måde, hvorpå deres særlige karakteristika skal angives i
registreringsdossiererne. Som følge af en forespørgsel fra Kommissionen blev der i 2008
endvidere indledt drøftelser vedrørende ECHA's fremtidige rolle under den planlagte
revidering af direktivet om biocider. ECHA vil deltage aktivt i den videre proces og udarbejde
detaljerede analyser af, hvilke ressourcer dets forskellige mulige roller vil kræve.
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Indikatorer: Relevante resultatindikatorer er antallet og kvaliteten af de ydede bidrag samt
opfølgningen på disse i Kommissionens meddelelser og, om nødvendigt, lovforslag om
ændring af REACH, CLP og af relevant gennemførelseslovgivning.
4.7

Udarbejdelse af agenturers udtalelser og afgørelser – udvalg og forum

Antallet af dossierer, der skal behandles i udvalget for risikovurdering og
medlemsstatsudvalget, vil stige i 2009, hvilket betyder, at de arbejdsprocedurer, som
udvalgene udviklede i 2008, vil blive sat på prøve. Derudover vil udvalget for
samfundsøkonomisk analyse påbegynde sine aktiviteter, så snart det første forslag om
begrænsning foreligger efter den 1. juni 2009. De tre udvalg vil hver især afholde fire til seks
møder i løbet af 2009. Medlemsstatsudvalget vil eventuelt have behov for at mødes flere
gange, og alle udvalg vil være forberedt på at øge antallet af møder. Derudover kan der være
flere forskellige arbejdsgrupper, der arbejder mellem møderne.
For Udvalget for risikovurdering betyder det forhold, at afsnittet om begrænsninger træder i
kraft den 1. juni 2009, en kraftig forøgelse af arbejdsbyrden, og der er derfor planlagt seks
møder. Det forventes, at der ved udgangen af året formelt vil blive indsendt en række bilag
XV-dossierer vedrørende begrænsninger. Udvalget for risikovurdering vil også fortsat
behandle de nye bilag XV-dossierer vedrørende en harmoniseret klassificering og mærkning
og færdiggøre sine udtalelser om de dossierer, der blev indsendt i 2008. Det forventes, at der i
2009 vil være et stigende antal færdiggjorte dossierer.
Sideløbende med begrænsningsprocedurerne vil arbejdet i forbindelse med dossierer i
udvalget for samfundsøkonomisk analyser blive indledt. Udvalget for samfundsøkonomisk
analyse skal være enig i spørgsmål vedrørende metoder for at kunne begynde at behandle
bilag XV-dossierer vedrørende begrænsninger i anden halvdel af 2009. Da den offentlige
høringsperiode imidlertid er fastsat til seks måneder i REACH-forordningen, antages det, at
der ikke vil blive vedtaget udtalelser fra udvalget for samfundsøkonomisk analyse i 2009. Der
er samlet planlagt fire møder i udvalget for samfundsøkonomisk analyse.
Medlemsstatsudvalget vil tage sig af behandlingen af de af agenturets udkast til afgørelser om
forslag til forsøg, som medlemsstaterne indsender ændringsforslag til, og vil søge at indgå en
aftale mellem medlemsstaterne om, hvilke procedurer der hører under udvalgets
kompetenceområde. Det anslås, at der kun vil blive indsendt et meget lavt antal forslag til
forsøg i 2009, og at størsteparten af udkast til afgørelser skal behandles af
medlemsstatsudvalget. Medlemsstatsudvalget vil også fortsat behandle forslag til forsøg med
særligt problematiske stoffer og afgive en udtalelse om yderligere prioritetsstoffer, der
anbefales optaget i bilag XIV (fortegnelsen over stoffer, der kræver godkendelse). Udvalget
vil afholde fem til seks møder og vil være nødsaget til at gøre hyppig brug af den skriftlige
procedure for at overholde de strenge tidsfrister.
Usikkerheden vedrørende det faktiske antal bilag XV-dossierer for harmoniseret
klassificering og mærkning, begrænsninger og forslag vedrørende særligt problematiske
stoffer samt omkring antallet af ikke-indfasningsregistreringer og tilknyttede forslag til forsøg
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udgør en væsentlig risiko for udvalgets arbejde. Planlægningen af møder skal derfor være
tilstrækkeligt fleksibel. Der vil derfor forsøgsvis blive fastlagt ekstra møder og afsat
ressourcer til at afholde disse møder.
Forummet til udveksling af information om håndhævelsesaktiviteter mødes tre gange i 2009
for at behandle visse problemstillinger i henhold til dets arbejdsplan og opdatere sin rullende
arbejdsplan i lyset af de håndhævelsesprioriteringer, der identificeres af forummets
medlemmer. Forummet har i sin startfase fokus på at klarlægge de opgaver, som skal
varetages af de myndigheder, der har ansvar for håndhævelsen af REACH, samt på
udarbejdelse af bedste praksisser. Det er især vigtigt, at forummet deltager i en række
"koordinerede projekter", som f.eks. vedrørende håndhævelse af bestemmelsen "ingen data,
intet marked" i forbindelse med (præ)registrering. Forummet vil endvidere behandle
spørgsmål fra udvalget for risikovurdering og udvalget for samfundsøkonomisk analyse
vedrørende håndhævelse af begrænsninger og i forbindelse med vejledning. Dets arbejde vil
blive understøttet af en række arbejdsgrupper. ECHA støtter forummets aktiviteter i det
omfang, budgetrammerne tillader det, f.eks. ved at samfinansiere fælles aktiviteter eller
mindre undersøgelser, som forummet vurderer er nødvendige for dets arbejde, og som
betragtes som afgørende for at fremme koordineringen og den overordnede kvalitet af
retshåndhævende aktiviteter i henhold til REACH. ECHA vil også bidrage til etableringen af
en effektiv og sikker udveksling af oplysninger mellem ECHA og de retshåndhævende
myndigheder.
Alle udvalg og forummet vil fortsætte arbejdet med at konsolidere deres
samarbejdsprocedurer med de øvrige ECHA-organer og deres forbindelser med relevante
videnskabelige organer og EU-agenturer. Den nødvendige forretningsorden og/eller det
nødvendige aftalememorandum er planlagt til at ligge klar ved udgangen af 2009.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter kvaliteten af de videnskabelige og
tekniske udtalelser og drøftelser, graden af overholdelse af tidsfrister, graden af konsensus i
medlemsstatsudvalget og de deltagende parters tilfredshed.
4.8

It-værktøjer til støtte for aktiviteterne

REACH-IT
Arbejdet med REACH-IT i 2009 afhænger af resultaterne i forbindelse med REACH-IT i
2008 og de beslutninger, der er truffet vedrørende kontraktforholdene ved udgangen af 2008.
Udover offentliggørelsen af fortegnelsen over præregistrerede stoffer den 1. januar 2009,
forventes det imidlertid også, at alle industrirelaterede funktioner i REACH-IT og websiden
til formidling af oplysninger vil være klar i 2009. Det forventes yderligere, at de første ECHA
arbejdsstrømme vil være afsluttede og dermed danne grundlag for indkodningen af alle de
nødvendige arbejdsstrømme, der skal være til rådighed i 2010.
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Det tætte samarbejde med REACH-IT-interessenter vil fortsætte i 2009. Dette vil f.eks.
omfatte flere møder med interessenterne og netværket af sikkerhedsofficerer samt samarbejde
med industrien.
IUCLID 5
Der vil i 2009 finde en løbende vedligeholdelsessupport sted samt udvikling af tilføjelser til
IUCLID til løsning af særlige problemstillinger (f.eks. modulet til at foretage
fuldstændighedskontroller af dossierer) og opbygning af en grænseflade mellem IUCLID og
andre systemer, som er under udvikling, såsom CSR-værktøjet og REACH-IT. Dette arbejde
vil blive udliciteret på baggrund af indgåede rammeaftaler. Derudover vil der blive foretaget
de nødvendige indkøb til lancering af det nye IUCLID-analyseværktøj og udvikling af itprojekter.
De gode forbindelser til de eksterne brugere vil blive yderligere styrket og vil, for så vidt
angår IUCLID 5, blive formaliseret via IUCLID's ledergruppe (IMG), som også vil stå i
spidsen for det tætte samarbejde med OECD via OECD's IUCLID-ekspertgruppe. IMG'en vil
desuden være ansvarlig for overvågning og analyse af feedback fra brugerne af IUCLID 5 og
REACH-IT med henblik på at iværksætte den nødvendige vedligeholdelse eller udvikling af
nye funktioner. Den bliver ansvarlig for at sikre, at de brugerkrav, der er identificeret, til fulde
opfyldes af de it-projekter, der er udviklet til formålet.
CSR-værktøjet
ECHA vil med bistand fra eksterne kontrahenter og eksperter fra de interesserede parter
udvikle et værktøj til at støtte registranter med at opbygge eksponeringsscenarier og udføre
den
tilknyttede
CSA-proces.
CSA/CSR-værktøjet
leder
brugeren
gennem
standardarbejdsgangene i opbygning af eksponeringsscenarier, som beskrevet i vejledningen
om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering.
Grundet det korte tidsrum, der er til rådighed for udvikling af værktøjet, planlægges det at
frigive det i etaper. Første version 0.1, som hovedsageligt er beregnet til demonstration og
afprøvning, forventes frigivet i efteråret 2009. Denne version indeholder de vigtigste
funktioner, som f.eks. import af vigtige data fra IUCLID 5, støtte til opbygning af
eksponeringsscenarier, en eksponeringsberegning på basis af eksisterende tier-1-værktøjer,
risikokarakterisering og indberetning i standardformat af kemikaliesikkerhedsrapporten og
eksponeringsscenarierne, som er vedlagt sikkerhedsdatabladet. Version 0.1 skal fungere som
en robust platform for udviklingen af version 1.0, som forventes frigivet i første kvartal af
2010.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter den rettidige udarbejdelse af CSRværktøjer og af nye funktioner i REACH-IT i henhold til planlægningen og budgettet, antallet
af afholdte uddannelseskurser og udleverede brugermanualer, og for så vidt angår IUCLID 5,
opdateringer og opgraderinger i henhold til den plan, der er udviklet i samarbejde med
OECD og industrien.
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5

Aktiviteter med EU-institutioner og –organer og medlemsstater

Agenturet vil i 2009 udvide og strømline sit samarbejde med EU’s institutioner, navnlig
Europa-Parlamentet og Kommissionen. Der vil især blive lagt vægt på procedurer til
overførsel af udtalelser fra udvalgene til Kommissionen og på at støtte Kommissionens
beslutningsproces. Endvidere vil samarbejdet med medlemsstaterne fortsat være et vigtigt
element i agenturets daglige arbejde. Dette samarbejde vil blive styrket med udvikling af
effektive midler til overførsel af data og dossierer, herunder adgang for eksperter fra
medlemsstatsudvalget til REACH-databaserne. ECHA vil desuden fortsat drage nytte af
samarbejdet med medlemsstaternes kompetente myndigheder via den veletablerede REACH
CA-gruppe. ECHA vil aktivt bidrage til REACH CA-gruppen og dens arbejdsgrupper, ikke
mindst arbejdsgruppen om nanomaterialer i samarbejde med FFC. De retshåndhævende
myndigheders behov for oplysninger vil blive kortlagt, og der vil blive indført effektive
procedurer til at støtte disse myndigheder i deres arbejde, samtidig med at industriens
berettigede krav til datasikkerhed imødekommes. ECHA vil bygge videre på det nuværende
samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder og om nødvendigt udbygge det
med supplerende ad hoc- eller permanente arrangementer eller strukturer.
Det eksisterende netværk af helpdeske (REACH-Help-Net), sikkerhedsofficerer,
kommunikations-/oversættelseskoordinatorer og risikokommunikationsnetværket vil fortsat
være i funktion i 2009 og vil hver især afholde to til fire møder og, om nødvendigt, flere (ad
hoc) møder i arbejdsgrupperne. Disse møder har alle til formål at koordinere
medlemsstatsudvalgets og agenturets aktiviteter, og skal ses som eksempler, der i det
kommende år muligvis vil blive suppleret af andre, hvis agenturet og medlemsstaternes
kompetente myndigheder i fællesskab identificerer et behov herfor.
Risikokommunikationsnetværket har til formål at bidrage til udviklingen af vejledningen om
risikokommunikation og stille en struktur til rådighed for udveksling af oplysninger om
bedste praksis og erfaringer i forbindelse med formidling af oplysninger om risici og sikker
brug af kemikalier til offentligheden. Netværket afholder mindst to til tre møder i 2009, som
eventuelt vil være forberedt af arbejdsgrupper og have fokus på særlige emner.
Forbindelserne til medlemsstaternes kompetente myndigheder vil fortsat blive understøttet af
tilbud om uddannelse af undervisere for myndighedernes medarbejdere i REACH-processer
og -værktøjer, som er af interesse for myndighederne. Alt efter efterspørgslen vil der blive
afholdt mindst to til tre uddannelseskurser i 2009.
Indikatorer: En relevant resultatindikator omfatter antallet af fælles aktiviteter med EU's
institutioner, andre agenturer og medlemsstater. Da samarbejdet med EU's institutioner og
medlemsstaterne har en direkte indflydelse på størsteparten af agenturets aktiviteter, kan
indikatorerne for arbejdet i udvalgene, helpdesken og REACH-aktiviteter også bruges som
reference.
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6

Internationale aktiviteter

Agenturet vil imødekomme Kommissionens anmodning om videnskabelig og teknisk støtte til
dens bi- og multilaterale internationale aktiviteter vedrørende lovgivning om kemikalier inden
for budgetrammerne. Denne støtte til Kommissionen vil blive styret efter en arbejdsplan, som
vedtages i fællesskab, og som bliver færdiggjort i 2008. Et internationalt samarbejdsteam
koordinerer ECHA's bidrag til denne arbejdsplan og sikrer en effektiv udnyttelse af agenturets
ressourcer i forbindelsen med dens gennemførelse. ECHA vil endvidere fortsat koncentrere
sig om at udbygge sine direkte videnskabelige og tekniske kontakter med institutioner og
ekspertisecentre i tredjelande på områder, som er relevante for ECHA.
Agenturets internationale forbindelser og aktiviteter vil blive styrket i 2009. ECHA vil deltage
i en række OECD-aktiviteter, som er direkte relevante for gennemførelsen af REACH,
herunder navnlig projektstyringen af den globale portal til risikooplysninger og
videreudvikling af QSAR-værktøjskassen. ECHA vil også bidrage til taskforcen om
eksisterende kemiske stoffer og dens undergrupper samt til taskforcen vedrørende
eksponeringsvurdering, projektet vedrørende harmoniserede formater samt arbejdet om de
sundheds- og miljømæssige aspekter af nanomaterialer. ECHA vil muligvis også afholde
fælles konferencer med OECD om særlige emner.
Udover at yde støtte til de OECD-relaterede aktiviteter vil agenturet støtte Kommissionens
arbejde med Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (POP), og
afhængigt af de tilgængelige ressourcer tilbyde uddannelse til tredjelande af undervisere samt
organisere og deltage i møder og konferencer med tredjelande for at gøre rede for kravene i
REACH. ECHA vil endvidere bidrage til et forbedret samarbejde mellem EU og tredjelande
ved at deltage i udvekslingen af bedste praksis inden for ECHA's arbejdsområder.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter feedback på ECHA's deltagelse i
internationale møder, antallet af uddannede undervisere, antallet af interessenter i
tredjelande, som det er lykkedes at nå ud til via ECHA' deltagelse i møder og konferencer,
samt antallet og kvaliteten af kontakter og den videnskabelige eller tekniske udveksling med
de relevante institutioner i tredjelande.
7

Klageudvalget

De første indsigelser forventes at blive modtaget i 2009. På trods af en beslutning truffet af
bestyrelsen i juni 2008 var klageudvalget ikke fuldt operationelt i 2008, idet to ud af de tre
udnævnte medlemmer afslog at tiltræde stillingen. Det er derfor en hovedprioritet for
bestyrelsen at lægge sidste hånd på den anden procedure for udnævnelse af klageudvalgets
medlemmer og at sikre, at de udnævnte medlemmer indtræder i deres funktioner hurtigst
muligt.
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De uafhængige medlemmer af klageudvalget, som støttes af et velorganiseret register, skal
vise deres evne til at vedtage begrundede afgørelser inden for meget stramme tidsfrister og
dermed begrænse behovet for, at de involverede parter har brug for at gå til domstolene. En
anden vigtig udfordring for klageudvalget er at få vedtaget dets procedureregler og -praksisser
og at påvise dets kapacitet til at træffe højt kvalificerede afgørelser for at opbygge
interessenternes tillid til klageproceduren. Da procedurereglerne for klageudvalget og
registreret kun kan vedtages efter udnævnelse af medlemmerne af klageudvalget, skal dette
arbejde færdiggøres hurtigst muligt, efter at udvalgsmedlemmerne er indtrådt i deres
funktioner. En anden af klageudvalget og dets registers prioriteter er at sikre, at alle andre
grundlæggende krav til en effektiv og sikker procedure fungerer godt.
Det er også nødvendigt for klageudvalget at udvikle tiltag, der skal reducere sandsynligheden
for ventesager. Det er i den henseende et hovedmål at sikre samarbejdet med potentielle
klagere i form af effektiv kommunikation. Der skal oprettes en effektiv, omfattende og
brugervenlig database over relevant retspraksis for at give potentielle klagere mulighed for at
træffe kvalificerede beslutninger om, hvorvidt og i hvilken udstrækning de ønsker at klage.
Klagerne skal ligeledes have adgang til online-oplysninger og fyldestgørende vejledning om
klageproceduren for at mindske forsinkelser eller afslag på grund af procedurefejl. Der vil
være et løbende behov for at fokusere på den elektroniske udveksling af oplysninger.
Udvikling af de nødvendige juridiske formularer og instruktioner i et forståeligt og
brugervenligt format forventes at bidrage til en effektiv behandling af klager.
Det er især vigtigt at have fokus på kurser til suppleanter og supplerende medlemmer for at
holde dem underrettet om udviklingen af den relevante retspraksis og procedurerne, så de kan
bistå udvalget, når der er behov for det. For at sikre en effektiv og rettidig planlægning af
fremtidige behov skal der i samarbejde med agenturets andre organer udvikles en mere
detaljeret måde til at forudsige antallet af klager på grundlag af de erfaringer, der er gjort
indtil nu.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter antallet af behandlede klager og
sagsbehandlingstiden samt kvaliteten af afgørelserne og deres juridiske begrundelser.
8

Administration

ECHA's administration forvalter indtægter og udgifter og regnskaberne i overensstemmelse
med de relevante juridiske krav og har ansvar for ansættelse, ledelse og administration af
medarbejdere. Hvad angår infrastrukturen, sørger administrationen for afviklingen af de
nødvendige tjenester for at sikre, at agenturet fungerer effektivt.
8.1

Den materielle infrastruktur

Agenturets konferencecenter skal efter planen være færdiggjort i slutningen af 2008, og der
forestår agenturet en ny stor udfordring i 2009 med at tage disse faciliteter i brug og håndtere
dem og de forventede 2000 besøgende pr. år, som kommer for at deltage i møder.
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Udviklingen af faciliteter vil fortsat bidrage til at effektivisere udnyttelsen af kontorlokaler, at
fremme en omkostningseffektiv forvaltning af bygningen og udarbejde og gennemføre
politikker for sikkerhed, sundhed og miljøbevidsthed. Det bliver nødvendigt at ansætte ekstra
personale, der skal stå for konferencecentrets drift.
Indikatorer: En relevant resultatindikator omfatter antallet af møder, der afholdes i det nye
konferencecenter, og antallet af klager over centret og andre faciliteter.
8.2

Informationsteknologi og forbindelsestjenester

Der vil i 2009 blive foretaget en revidering og konsolidering af den overordnede REACH-ITstruktur som led i integrationen og harmoniseringen af de tekniske løsninger, der anvendes til
at understøtte REACH-lovgivningen, samtidig med at den underliggende tekniske
infrastruktur og de tekniske ressourcer vil blive styrket og konsolideret. Der vil blive foretaget
en evaluering af de resultater, som ECHA's datacenter har opnået, i lyset af den aktuelle
arbejdsmængde, informationsstrøm og netværkstrafik som følge af indsendelse af dossierer og
udførelse af processer relateret til præregistrering. Katastrofeplaner (disaster recovery) og
relaterede brugerprocedurer vil i forlængelse af ovennævnte evaluering blive tilpasset og
effektiviseret. Sideløbende med disse aktiviteter vil ikt-afdelingen fortsat yde operationel
støtte for at sikre, at REACH-IT-systemet fungerer og forbedres yderligere.
De sikre netværksforbindelser til medlemsstaternes kompetente myndigheder vil blive
udbygget, vedligeholdt og overvåget i overensstemmelse med de fastsatte
sikkerhedspolitikker og -procedurer. Sidstnævnte vil i løbet af 2009 blive yderligere afstemt i
forhold til ISO 27001-standarderne.
Det forventes, at størsteparten af it-projekter, programmer og store systemer i 2009 forvaltes i
overensstemmelse med agenturets standardstyringsprocesser. Ikt-funktionen vil derfor i 2009
yde den support og de tjenester, som er nødvendige, for at leve op til ikt-afdelingens supportog vedligeholdelseskapacitet, samtidig med at agenturets retningslinjer for systemarkitektur
håndhæves og projekterne gennemføres i overensstemmelse med acceptable
kvalitetsstandarder.
Udvidelsen og den yderligere effektivisering af netværk, kommunikationen, den tekniske
infrastruktur og brugersupporten vil fortsætte i 2009 for at imødekomme det stigende antal
medarbejdere i agenturet og dets udvidede faciliteter (f.eks. det nye konferencecenter). Ikthelpdesk-tjenesten og andre specialiserede tekniske ressourcer vil også i 2009 yde support til
drift og yderligere udvikling af andre mindre centrale systemer og programmer i henhold til
porteføljen af it-aktiver.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter systemets nedetid i procent, svartiden for
ikt-helpdesken og leveringen af it-projekter sammenholdt med planlægningen og budgettet.
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8.3

Budget, finans og indkøb

Efter det første år med økonomisk uafhængighed er de vigtigste finansielle systemer og
strukturer nu indført og er klar til at udføre de daglige aktiviteter, som omfatter den
overordnede finansielle koordinering og udvikling og rettidig og nøjagtig håndtering af de
finansielle ressourcer. Agenturet vil ved starten af 2009 have haft syv måneders praktisk
erfaring med driften af det internt udviklede gebyr- og faktureringssystem, efter
gebyrforordningens ikrafttræden. Gennemførelsen af ABAC's aktiv-modul med henblik på
forvaltning af anlægsaktiver og lagerbeholdninger skal muligvis også finjusteres på baggrund
af de første erfaringer.
Efter offentliggørelsen af fortegnelsen over præregistrerede stoffer den 1. januar 2009 vil
ECHA anvende disse data til at gennemgå beregningerne over forventede gebyrindtægter for
at identificere eventuelle budgetbegrænsninger, der måtte opstå i 2009 og de følgende år.
Antallet af registreringer og de efterfølgende fakturaer forventes at stige yderligere forud for
den forventede kulmination i 2010, hvilket gør det nødvendigt at styrke
faktureringsfunktionen. Aktiviteter på udgiftssiden, som f.eks. udbetalinger som følge af de
nyligt indkøbte tjenester og godtgørelse af udvalgenes ordførere, forventes at stige.
Arbejdsprogrammet er vedlagt en indkøbsplan (bilag 2). Denne plan indeholder en række
oplysninger vedrørende indkøb og har til formål at sikre gennemsigtighed.
Driftsdirektoraterne vil have indgået en række kontrakter, som har til formål at understøtte
deres arbejde. Disse kontrakter vil blive underlagt de standarder, der er fastsat af
Kommissionen og andre EU-organer for forvaltning af kontrakter og regler for offentlige
indkøb.
Det vil i 2009 højst sandsynligt være nødvendigt at kontrollere kontinuiteten i kritiske
finansielle funktioner. Det er endvidere nødvendigt at styrke de interne kontrolprocedurer
vedrørende den finansielle forvaltning. Derefter følger en evaluering af det interne
kontrolsystem og dets effektivitet.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter budgetgennemførelsen i procent, det lave
antal klager og andelen af udbetalinger, der er foretaget inden for de fastsatte frister.
8.4

Menneskelige ressourcer og uddannelse

Agenturet forventes at vokse med over 100 medarbejdere i 2009, hvilket forudsætter effektive
administrations- og styringssystemer og procedurer. Et af hovedmålene for 2009 er
afslutningen af udvælgelsesprocedurer til fornyelse af reservelisterne, som vil være udtømte
ved udgangen af 2008. Seniorforskerstillinger vil blive besat, afhængigt af behovet for særlige
specialistprofiler. Bestyrelsen skal i samråd med Kommissionen og efter høring af
personaleudvalget senest i juni 2009 vedtage nye gennemførelsesbestemmelser for vedtægten
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for tjenestemænd. De første midlertidigt ansatte, som blev ansat på femårige kontrakter, vil
også få mulighed for at gå op til de skriftlige prøver, der skal finde sted efter tre års
ansættelse.
Hvad angår uddannelse, vil der især blive lagt vægt på at videreudvikle
uddannelsesprogrammet for driftspersonale og et lederudviklingsprogram for agenturets nye
ledere.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer omfatter den procentvise gennemførelse af
stillingsfortegnelsen, antallet af formelle klager eller af afholdte uddannelseskurser.
8.5

Intern revision og kvalitetskontrol

To faktorer er afgørende for en professionel udførelse af den interne revision og
kvalitetskontrol: medarbejdernes engagement i kvalitetsstyringsfunktionen, som varetager den
vigtige centraliserede forvaltning af standardforskrifterne, samt samarbejdet med den interne
revisionstjeneste om en fælles risikovurdering for ECHA med henblik på en koordinering af
revisionsplanerne over de næste tre år. Opdelingen af disse to funktioner er et skridt på vejen
mod større uafhængighed for den interne revisionsfunktion.
ECHA's interne revisionstjeneste forventes at fremlægge en fuldt koordineret flerårig
revisionsplan (2009-2011) for bestyrelsen i december 2008. I betragtning af ECHA's hastige
vækst, den progressive udvidelse af dets kerneområder og de skiftende kontroller formodes den
overordnede risikovurdering og den deraf følgende rullende revisionsplan at blive opdateret og
yderligere finjusteret i 2009. Risikovurderingen udgør et væsentligt bidrag til den første
årsrapport om budgetgennemførelsen, som den administrerende direktør i sin egenskab af
anvisningsberettiget skal udarbejde i forbindelse med gennemførelsen af agenturets budget.
Når de vigtigste interne revisionsaktiviteter er på plads, vil agenturet koncentrere sig om at
konsolidere den interne revisionsfunktions ressourcer, professionalisme og interne status, så
den kan fremstå som en troværdig bidragyder til forvaltningsrevision og risikostyring. Det
overvejes at udlicitere it-revisionerne.
Formålet med kvalitetskontrolaktiviteten i 2009 vil være at bistå ledelsen med at iværksætte og
gennemføre agenturets kvalitetspolitik og "kvalitetsmanual" med fokus på en stram styring af
opdateringer til manualen og en sammenhængende udvikling af standardforskrifter for nye
opgaver og supportprocesser. Overførsel af de vedtagne standardforskrifter til systemerne til
styring af arbejdsgangene, som er udviklet i mellemtiden, kan være et middel til at sikre
kvaliteten.
Indikatorer: Relevante resultatindikatorer for den interne revision omfatter bestyrelsens
godkendelse af den rullende revisionsplan og gennemførelsen af den årlige/flerårige
revisionsplan (fremlagte rapporter). Resultatindikatorerne for kvalitetsstyring omfatter antallet
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af vedtagne politikker, antallet af godkendte standardforskrifter inden for de enkelte
aktivitetsområder samt den tid, der er brugt på at behandle nye standardforskrifter, fra de
foreligger som udkast til deres interne offentliggørelse.

Side 29 af 31

BILAG 1: Driftsressourcer
Bemærk: Tallene er omtrentlige og kan variere
Aktiviteter (Afsnit III i budgettet)

Menneskelige ressourcer

Nedenstående nummerering henviser til arbejdsprogrammet for 2009 og ikke til nummereringen i
budgettet
3. Ledelse, herunder bestyrelsen og juridisk bistand
4. Aktiviteter
Overordnet koordination, styring og support
4.1 Præregistrering og forespørgsler
Registrering og anmeldelser
4.2 Vurdering
4.3. Klassificering og mærkning, særligt problematiske stoffer
4.4 Begrænsninger og godkendelse.
4.5 Kommunikation, herunder oversættelser
4.6 Rådgivning og bistand
4.7 Udarbejdelse af agenturets udtalelser og afgørelser – udvalg og forum
4.8 It-værktøjer til støtte for aktiviteterne
5 Aktiviteter med andre institutioner og medlemsstaterne
6 Internationale aktiviteter
7 Klageudvalget
I alt

Administrativt personale (kun til orientering)
I alt
I stillingsfortegnelsen:
*) Kontraktansatte (CA) og udstationerede nationale eksperter (SNE) nævnes ikke særskilt i
stillingsfortegnelsen.
**) Beregninger fremsendt til Kommissionen og budgetmyndigheden sammen med det foreløbige
budgetforslag (FBF) for 2009 (februar 2008)
***) Opdaterede beregninger af driftsudgifter (august 2008)
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AD og 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

Budget
(FBF)**

Budget***

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

BILAG 2: Indkøbsplan
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