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Vykdomojo direktoriaus įžangos žodis
2008 m. buvo labai svarbu, jog ECHA veiksmingai užtikrintų, kad nuo birželio 1 d. įmon÷s
gal÷tų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus ir prad÷tų laiku teikti preliminarios registracijos,
pasiteiravimo, registracijos dokumentus ir PPORD pranešimus. Prie to ypač prisid÷jo
darbuotojai, kuriems keletą m÷nesių prieš pradedant šią veiklą ir ją prad÷jus teko labai
sunkiai dirbti. Birželio 3 d. įvyko oficialios ECHA veiklos pradžios iškilm÷s, kuriose dalyvavo
Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso, Pirmininko pavaduotojas G. Verheugenas, Europos
Parlamento Pirmininko pavaduotojas G. Onesta ir Suomijos Ministras Pirmininkas M.
Vanhanen. Spalio pabaigoje ECHA parengs pirmąjį cheminių medžiagų, kurios gali būti
teikiamos autorizuoti kaip labai didelį susirūpinimą keliančios chemin÷s medžiagos, sąrašą, o
iki metų pabaigos paskelbs visą preliminariai įregistruotų cheminių medžiagų sąrašą.
2009 m. – pirmieji visavert÷s veiklos metai – dar bus pereinamasis, sparčios ECHA pl÷tros
laikotarpis. Nors 2008 m. s÷kmingai prad÷ta taikyti pagrindin÷ REACH procedūra –
cheminių medžiagų registracija, būtina intensyviai rengtis darbams, susijusiems su pirmojo
registracijos etapo užbaigimu 2010 m. 2009 m. pagrindin÷ ECHA veikla bus vertinimas ir
ypač atitikties patikra; šiuo tikslu Vertinimo direktorate bus įsteigti du papildomi padaliniai.
Taip pat būtina organizuoti naujų veiklos uždavinių, pavyzdžiui, 2009 m. įsigaliosiančių
apribojimų, įgyvendinimą. Be to, įstatymų leid÷jai, pri÷mę naują reglamentą d÷l
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, nustat÷ naujus ECHA uždavinius; prad÷tos diskusijos
d÷l kitų, su biocidais susijusių pareigų nustatymo Agentūrai. Taigi, ECHA teb÷ra labai
dinamiška organizacija, susidurianti su daugybe techninių, organizacinių ir mokslinių
iššūkių, taip pat su tam tikru neaiškumu, kaip bus pl÷tojamos įvairios veiklos rūšys.
Svarbiausią 2009 m. ECHA uždavinį tur÷s įgyvendinti komitetai ir veiklos padaliniai:
tobulinti 2008 m. prad÷to darbo procedūras. Būtina parengti išvadas d÷l kai kurių dokumentų
rinkinių, pagrįstų moksliniu informacijos vertinimu ir pateikiamų laikantis tam tikrų terminų.
Darbą palengvins neseniai pastatytas ECHA konferencijų centras, kuriuo bus galima
naudotis nuo 2009 m. pradžios; šiame konferencijų centre bus rengiami ir Agentūros
padalinių pos÷džiai.
Nor÷čiau pabr÷žti, kad visos ECHA veiklos rūšys priklauso nuo darnaus įvairių tinklų, prie
kurių yra prisijungusios kompetentingos nacionalin÷s institucijos, Europos institucijos ir
suinteresuotųjų šalių organizacijos, veikimo. Reik÷s toliau pl÷toti ankstesniais metais prad÷tą
bendradarbiavimą ir padaryti jį veiksmingesnį, kad REACH veikla tur÷tų įtakos kasdienei
pramonininkų ir vartotojų, taip pat susijusių valdžios institucijų veiklai. Ypatingą d÷mesį
ECHA skirs tokio bendradarbiavimo stiprinimui ir mokymo veiklos pl÷tojimui kartu su
valstyb÷mis nar÷mis.
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Be to, 2009 m. Agentūra toliau tobulins tikslais pagrįsto valdymo procedūrą ir didins išteklių
paskirstymo veiksmingumą. Ji taip pat sieks kuo labiau padidinti skaidrumą ir užtikrinti
lankstumą, būtiną sprendžiant įvairius uždavinius ir įveikiant neapibr÷žtumą, susijusį su
Agentūros darbo krūviu ir pajamomis.
Geert Dancet
Vykdomasis direktorius
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1.

Didžiausi 2008 m. pasiekimai ir vykdomi darbai

Pagrindinis ECHA 2008 m. pirmojo pusmečio uždavinys buvo pasirengti REACH reglamento
įsigaliojimui1 birželio 1 d. ECHA šį tikslą pasiek÷; įmon÷ms sudaryta galimyb÷ vykdyti joms
nustatytas teisines pareigas. Be to, ECHA laiku, prieš įsigaliojant reglamentui, pareng÷
susijusius gairių dokumentus.
Iki birželio 1 d. parengtos naudoti ne visos numatytos REACH-IT funkcin÷s galimyb÷s.
ECHA darbuotojai techninius trūkumus pašalino taikydami rankines priemones; kartu buvo
tęsiami REACH-IT diegimo darbai. Suinteresuotosioms šalims buvo periodiškai pranešama
apie laikinųjų IT priemonių parengtį. Numatoma iki 2008 m. spalio m÷n. laikinus IT
sprendimus pakeisti REACH-IT ir į šią sistemą perkelti visus duomenis iš laikinųjų duomenų
bazių. Pirmiausia d÷l v÷lavimo diegiant REACH-IT, taip pat d÷l rankinių priemonių kūrimo
teko pakeisti ECHA uždavinių prioritetus, sumažinti kai kurių 2008 m. darbo programoje
išvardytų darbų prioritetus ir atid÷ti šiuos darbus 2009 metams.
Kad paskatintų įmones preliminariai registruoti chemines medžiagas, ECHA kartu su Europos
Komisija balandžio 14 d. Briuselyje prad÷jo informacinę preliminarios registracijos
kampaniją. Tuometiniu vartojamosios pramon÷s atstovų prašymu ECHA pradinį preliminariai
įregistruotų cheminių medžiagų sąrašą sutiko pateikti prieš pirmąjį suinteresuotųjų šalių
susitikimą, rengiamą spalio 10 dieną.
2008 m. Valdančioji taryba sureng÷ penkis pos÷džius ir pad÷jo valdyti ECHA bei patarti jos
vadovams pirmaisiais finansin÷s nepriklausomyb÷s metais. ECHA komitetai ir forumas
sureng÷ pirmuosius pos÷džius ir nustat÷ savo darbo tvarką, taip laikydamiesi griežtų REACH
reglamente nustatytų terminų ir kartu patenkindami didelius lūkesčius, susijusius su moksline
ir technine jų darbo kokybe. Paskelbus pirmąjį kvietimą pareikšti susidom÷jimą, parinktos
ECHA darbą šiuose Agentūros padaliniuose ir jų tinkluose steb÷siančios suinteresuotųjų šalių
asociacijos.
Birželio 30 d. ECHA prad÷jo pirmąsias viešas konsultacijas d÷l pradinio cheminių medžiagų,
kurias valstyb÷s nar÷s siūlo nustatyti kaip labai didelį susirūpinimą keliančias chemines
medžiagas, sąrašo. Remiantis gautomis pastabomis, 2008 m. spalio m÷n. Valstybių narių
komiteto bus paprašyta patvirtinti pirmąsias chemines medžiagas, įtrauktinas į autorizacijai
teiktinų cheminių medžiagų sąrašą.
Pagal planą pažengta rengiant valstybių narių kompetentingų institucijų mokymus. Be to,
ECHA prad÷jo teikti mokymo medžiagą savo interneto svetain÷je; pirmiausia tai pramon÷s
atstovams skirta informacija apie REACH-IT. Be interneto svetain÷je skelbiamos
informacijos, Agentūra išleido brošiūrų, rekomendacinių informacinių lapų ir kitokios
spausdintos informacin÷s medžiagos ir Komisijos prašymu dalyvavo REACH
informaciniuose susitikimuose trečiosiose šalyse.
1

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

5 p. iš 30

Pasamdyta daugiau kaip 100 papildomų darbuotojų, prad÷tos atrankos procedūros ateinančių
metų naujiems rezerviniams sąrašams sudaryti. Pažym÷tina, jog iki metų pabaigos tikimasi
pagal planą įrengti ECHA vidaus konferencijų priemones. Be to, savininkams apleidus
patalpas, 2008 m. rugs÷jo m÷n. prad÷ti įgyvendinti keli statybos projektai, suteiksiantys
ECHA galimybę veiksmingai užimti visą pastatą, kuriame ji yra įsikūrusi.
2.

2009 m. uždaviniai ir prioritetai
2.1. Uždaviniai ir tikslai

2009 m. Agentūra tur÷s įgyvendinti keturis pagrindinius uždavinius: pelnyti gerą vardą laiku
teikdama išvadas ir priimdama sprendimus, pagrįstus patikimomis mokslin÷mis išvadomis d÷l
cheminių medžiagų; parengti pirmojo registracijos etapo užbaigimo ir autorizacijos procedūrų
laikymosi priemones; patobulinti vertinimo įgūdžius ir imtis papildomų priemonių, kad
Agentūra taptų patikimu informacijos apie chemines medžiagas šaltiniu.
Pl÷tojant ECHA veiklą ir įsisavinant naujas REACH veiklos sritis, bus patikrintas darbo
procedūrų veiksmingumas. Tai reiškia, kad operatyviniai darbuotojai, moksliniai komitetai ir
administravimo bei teisinis personalas turi bendradarbiauti ir dirbti tinkamu laiku ir
veiksmingai.
Operatyviniu požiūriu Agentūra teiks rekomendacijas d÷l autorizacijos ir atnaujins pradinį
cheminių medžiagų, kurios gali būti teikiamos autorizuoti kaip labai didelį susirūpinimą
keliančios chemin÷s medžiagos, sąrašą. Nors ECHA gavo labai nedaug dokumentacijų, pagal
kurias būtų galima sudaryti pradinį siūlomų cheminių medžiagų sąrašą, ECHA tikisi, kad
2009 m. valstyb÷s nar÷s ir Komisija pateiks gerokai daugiau cheminių medžiagų. Be to, bus
parengtos pirmosios išvados d÷l siūlomos suderintos klasifikavimo ir ženklinimo sistemos, ir
ECHA tur÷s pasirengti užduotims, kurios jai pavestos pagal naujai patvirtintą KŽP
reglamentą2.
Nuo birželio 1 d. įsigalios REACH cheminių medžiagų naudojimo apribojimų procedūra. Tai
reiškia, kad gerokai padid÷s susijusių komitetų, Rizikos vertinimo komiteto (RAC) bei
Socialin÷s ir ekonomin÷s analiz÷s komiteto (SEAC), kurie turi pasirengti 2010 m. patvirtinti
pirmąsias savo išvadas d÷l naujų apribojimų, darbo krūvis.
Kad gal÷tų įvykdyti reikalavimą d÷l pirmojo registracijos etapo užbaigimo 2010 m. ir laikytis
autorizacijos procedūros, ECHA turi gerokai padidinti išmokytų mokslinių darbuotojų skaičių
ir suderinti savo procedūras bei IT priemones. Pirmiausia ECHA suteiks galimybę naudoti
naują chemin÷s saugos vertinimo IT priemonę, pad÷siančią įmon÷ms įrodyti, kad chemines
2

Tikimasi, kad iki 2008 m. pabaigos Europos Parlamentas ir Taryba patvirtins ir paskelbs reglamentą d÷l cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Šiuo reglamentu Europos Sąjungoje bus įgyvendinti tarptautiniai
Jungtinių Tautų Ekonomin÷s ir socialin÷s tarybos (JT ECOSOC) patvirtinti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai – vadinamoji Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo sistema (GHS).
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medžiagas galima saugiai naudoti, ir parengti chemin÷s saugos ataskaitą, kuri turi būti prid÷ta
prie registracijos dokumentų. Be to, jei svarbu ir jei pakanka išteklių, ECHA turi palengvinti
procedūrą, pagal kurią prieš registraciją duomenys perduodami galimiems registruotojams;
registruotojams konsultuoti, pvz., cheminių medžiagų identifikavimo klausimais, veikiausiai
reik÷s didelių papildomų paj÷gumų.
Šie pagrindiniai uždaviniai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja ECHA personalas, suskaidyti į
daug įvairių tikslų, nustatytų visoms Agentūros veiklos sritims, išsamiau aprašytoms
tolesniuose skyriuose. Kad įgyvendintų šiuos uždavinius, ECHA tur÷s išlaikyti ir sustiprinti
glaudžius santykius bei veiksmingą bendradarbiavimą su Europos institucijomis, pirmiausia
Europos Komisija ir Europos Parlamentu, taip pat su kitomis Europos agentūromis, valstybių
narių kompetentingomis institucijomis (VNKI) ir suinteresuotosiomis šalimis. Be to,
Agentūra ir toliau pl÷tos glaudžius santykius su kitomis Europos, tarptautin÷mis ir
nacionalin÷mis agentūromis, dirbančiomis cheminių medžiagų ir jų rizikos vertinimo srityje.
Iki 2008 m. pabaigos daugelis patyrusių komandiruotųjų Komisijos pareigūnų paliks
Agentūrą, o 2009 m. tur÷s būti pasamdyta daugiau kaip 100 naujų darbuotojų. Tod÷l
pagrindinis naujosios vadovyb÷s uždavinys bus naujų darbuotojų samda ir mokymas, siekiant
užtikrinti pakankamą operatyvinį paj÷gumą tvarkantis su did÷jančiu darbo krūviu,
susidariusiu art÷jant pirmojo registracijos etapo pabaigai (2010 m.).
Biudžeto srityje ECHA tur÷s toliau nuodugniai tobulinti mokestinių pajamų sistemą, kad būtų
pasirengusi tam atvejui, jei faktin÷s pajamos gerokai skirtųsi nuo preliminarių Komisijos
skaičiavimų ir nepasiteisintų biudžeto valdymo institucijos prielaida, kad 2010–2013 m.
ECHA nereik÷s skirti subsidijų.
Be to, Agentūra tur÷s toliau stiprinti savo ryšius su plačiąja visuomene. Šiuo tikslu ji tobulins
savo viešąsias interneto svetaines ir skatins aktyvų piliečių dalyvavimą viešosiose
konsultacijose, pvz., d÷l autorizuotinų ir keistinų cheminių medžiagų atrankos. Ir toliau bus
dedamos pastangos, kad būtų lengviau gauti sud÷tingos informacijos ir kad visoms
suinteresuotosioms šalims būtų teikiami kuo geresni patarimai ir pagalba. Be to, ECHA
sudarys galimybę naudotis gaus÷jančia informacija apie chemines medžiagas. Šioje srityje
pagrindinis uždavinys bus pasiekti, kad Agentūra taptų patikimu objektyvios informacijos
šaltiniu.
Teigti, kad 2009 m. ECHA s÷kmingai įgyvendino savo misiją ir uždavinius, bus galima tada,
kai ji laiku baigs numatytą etapą ir visuomen÷s, Europos institucijų, valdžios institucijų bei
suinteresuotųjų šalių ir toliau bus pripažįstama kaip veiksminga, skaidri, patikima ir nešališka
organizacija.
2.2.

Prioritetai

Be savo struktūros ir darbo procedūrų tobulinimo, ECHA tur÷s nustatyti išteklių naudojimo
prioritetus, taikomus 2009 m. įgyvendinant įvairias tarpusavyje susijusias priemones, kurios
lems, ar ECHA veikla antrajame pusmetyje bus s÷kminga įgyvendinant šiuos uždavinius:
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1. užtikrinti veiksmingą Agentūros sprendimų pri÷mimą, pirmiausia kiek tai susiję su
pasiūlymais, atitikties patikromis ir pradin÷mis rekomendacijomis Komisijai d÷l labai
didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą
(REACH reglamento XIV priedas);
2. parengti ir tvarkyti galutinį cheminių medžiagų, kurios preliminariai įregistruotos
pasibaigus pradiniam etapui, ir cheminių medžiagų, apie kurias praneš÷ jų vartotojai,
sąrašą ir prireikus palengvinti veiksmingą keitimąsi duomenimis iki pirmojo registracijos
etapo pabaigos (2010 m.);
3. toliau tobulinti procedūras ir pagalbines IT priemones, pirmiausia REACH-IT ir naująją
CSR priemonę, kad būtų užtikrintas veiksmingas visų Agentūros, jos padalinių ir VNKI
operacijų vykdymas;
4. leisti atnaujintas gaires, kuriose nagrin÷jami apribojimai, autorizacija ir nauji
klasifikavimo ir ženklinimo teis÷s aktai, taip pat pagrindiniai registracijos klausimai,
kuriuos pateik÷ nacionalinių pagalbos tarnybų tinklai, Agentūra, Komisija, valstybių narių
kompetentingos institucijos ir kitos šalys;
5. siekiant užtikrinti suderintą cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, nustatyti
veiksmingas darbo procedūras pradiniams pasiūlymams d÷l klasifikavimo ir ženklinimo
bei apribojimų tvarkyti, kartu užtikrinant didelį šio darbo mokslinį skaidrumą ir aukštą
kokybę;
6. bendradarbiaujant su valstyb÷mis nar÷mis ir Europos Komisija stiprinti ryšius su ECHA
cheminių medžiagų rizikos vertinimo partneriais Europos Sąjungoje ir už jos ribų;
7. gerinti ECHA sąsają ir dialogą su plačiąja visuomene, pirmiausia per Agentūros interneto
svetainę su skiltimi, kurioje skelbiama išsami informacija apie chemines medžiagas, ir
bendradarbiaujant su valstyb÷mis nar÷mis;
8. įdarbinti ir išmokyti darbuotojus, reikalingus operatyvin÷ms užduotims vykdyti 2009 m.,
ir pasirengti 2010 m. užbaigti pirmąjį registracijos etapą bei toliau pl÷toti REACH
mokymo programas, skirtas valstybių narių ekspertams ir mokytojams iš trečiųjų šalių;
9. siekiant, kad būtų panaudota didel÷ biudžeto dalis ir iš anksto būtų nustatytas galimas
pajamų trūkumas, atidžiai steb÷ti mokestines pajamas ir išlaidas, atsižvelgiant į naujus
preliminarius skaičiavimus, atliktus atsižvelgiant į preliminarios registracijos apimtį iki
2008 m. gruodžio 1 dienos.
2.3.

Rizikos valdymas

Agentūra, siekdama įgyvendinti savo uždavinius ir tikslus, ir toliau, nepaisydama
neišvengiamo neapibr÷žtumo, pvz., susijusio su apytiksliu pateiktų dokumentacijų skaičiumi,
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taikys išsamaus rizikos valdymo metodiką. Kad susitvarkytų su nenumatytu kritiniu darbo
krūviu ir patenkintų nenumatytus poreikius, ECHA privalo geb÷ti į tai reaguoti lanksčiai
paskirstydama darbus Agentūroje ir įdarbindama laikinąjį pagalbinį personalą. Pirma, tai
reiškia, kad pagalbos tarnyba turi iniciatyviai prisitaikyti prie nuolat kintančių vartotojų
reikalavimų ir veiksmingai koordinuoti savo specialistų veiklą. Antra, kad veiksmingai būtų
vykdomos pagrindin÷s REACH procedūros, prireikus ECHA iš naujo nustatys savo užduočių
prioritetus ir gali sumažinti kai kurių 2009 metams numatytų darbų prioritetus. Pagrindiniai
bendros rizikos valdymo politikos elementai apima Agentūros būsimų valdymo ir
atskaitomyb÷s priemonių nustatymą ir įgyvendinimą pagal Agentūros kokyb÷s politiką. Šios
priemon÷s turi apimti rizikos nustatymo, įvertinimo, dokumentavimo, aprašymo ir tolesnių
veiksmų pagrindinius aspektus, kurie pad÷s skleisti rizikos valdymo kultūrą nuo Agentūros
ankstyvojo veiklos ir darbuotojų samdos etapo.
Atsižvelgdama į min÷tus prioritetus ir siekdama užtikrinti s÷kmingą veiklą, ECHA numato
daug specialių rizikos valdymo priemonių:
1. prireikus didelę specialią mokslinę paramą galima gauti užsakomųjų paslaugų pagrindu,
remiantis 2008 m. sudarytomis bendrosiomis sutartimis. Be to, glaudžiai
bendradarbiaujant su VNKI, galima sumažinti sprendimų, kuriuos turi svarstyti valstyb÷s
nar÷s, dalį ir kartu pagerinti pagal XV priedą valstybių narių rengiamų dokumentacijų
kokybę;
2. nors ECHA tiesiogiai neremia Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumų
(SIEF) veiklos, ECHA bus pasirengusi atsakyti į daugybę prašymų, kuriuos teikia SIEF
arba kurie teikiami d÷l SIEF ir kurie veikiausiai bus susiję su cheminių medžiagų
identifikavimu. Tod÷l ypatingo d÷mesio susilauks kompetencijos šioje srityje didinimas;
3. kilus sunkumų d÷l IT sistemų, ECHA prašys rangovų, kad šie daug d÷mesio skirtų šiems
sunkumams spręsti ir, jei įmanoma, atliktų užduotis rankiniu būdu arba taikydami
specialias priemones;
4. ECHA d÷s visas pastangas, kad gautų atsiliepimų iš įvairių gaires naudojančių
bendruomenių; prireikus ji m÷gins užmegzti ryšius su nacionalin÷mis pagalbos
tarnybomis, VNKI ir pramon÷s atstovų pagalbos tarnybomis bei ekspertais, kad gautų
informacijos apie jų patirtį. Prireikus ECHA, pvz., remdamasi sudarytomis bendrosiomis
sutartimis, pakartotinai kreipsis į išor÷s ekspertus d÷l priemonių atnaujinimo;
5. komitetų nariams iš ECHA išteklių bus teikiama parama, pad÷sianti laiku pateikti
patikimas preliminarias mokslines išvadas ir suteikianti komitetams galimybę iki teis÷s
aktuose nustatytos datos patvirtinti labai geros kokyb÷s išvadas;
6. bus imtasi priemonių, kad prireikus būtų galima pasinaudoti išor÷s ekspertais ir
darbuotojais; tai bus daroma įvairiais būdais, įskaitant specialias darbo grupes ir
konsultavimo sutartis;
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7. siekiant apsisaugoti nuo didelių IRT infrastruktūros, ypač interneto svetain÷s ryšių
modulių, gedimų, bus taikomos tinkamos atsarginių kopijų darymo priemon÷s;
8. ECHA apskaičiuos preliminarias bendras mokestines pajamas ir atidžiai steb÷s jų gavimą
pirmaisiais savo visavert÷s veiklos metais. Kilus biudžetiniams sunkumams, bus daromi
einamojo biudžeto pakeitimai ir (arba) nustatomi pasikeitę prioritetai;
9. nors 2009 m. bus baigtos pagrindin÷s mokslinių ir IT darbuotojų atrankos procedūros, po
kurių bus sudaryti rezerviniai sąrašai, kuriuose bus numatyta didžiausia reikalingų naujų
darbuotojų dalis, taip pat numatyta, kad gali būti skelbiami nauji konkursai papildomam
darbuotojų rezervui sudaryti. Be to, numatyta, kad tam tikros mokymo paslaugos, kurias
dabar ketinama teikti savo j÷gomis, gali būti ir užsakytos.
3.

Valdymas
3.1.

ECHA valdančioji taryba

2009 m. ECHA valdančioji taryba jau dirbs visu paj÷gumu. Ji ir toliau dalyvaus Europos
Bendrijų biudžeto sudarymo cikle, planuos Agentūros veiklą ir teiks šios veiklos ataskaitas.
Šioje srityje numatyti konkretūs veiksmai, visų pirma:










2010 m. biudžeto projekto ir pajamų bei išlaidų sąmatos patvirtinimas;
bendrosios 2008 m. ataskaitos patvirtinimas;
įgaliojimus suteikiančio pareigūno metin÷s ataskaitos apie 2008 m. finansinius metus
analiz÷ ir vertinimas;
išvados d÷l Agentūros 2008 m. galutinių finansinių ataskaitų paskelbimas;
Agentūros 2010 m. darbo programos patvirtinimas;
pirmasis daugiamet÷s darbo programos atnaujinimas;
specialiųjų tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimas;
reikiamų Agentūros vidaus taisyklių ir procedūrų tobulinimas;
Agentūros 2010 m. galutinio biudžeto patvirtinimas.
3.2.

ECHA valdymas

Vadovyb÷s pareiga – nukreipti Agentūrą teisinga linkme pirmaisiais ištisiniais jos veiklos
metais ir parengti ją papildomoms užduotims, kurias at÷jo metas vykdyti, ir did÷jančiam
darbo krūviui ateinančiais metais. Remiantis didele iki šiol padaryta pažanga, vienas
pagrindinių ECHA vadovyb÷s tikslų – derinti ir tobulinti nuo 2007 m. sukurtas darbo
procedūras ir struktūras. Šiuo tikslu būtina bendradarbiauti su VNKI atliekant įvairias
REACH operacijas, kurių s÷kmei užtikrinti būtinas sklandus informacijos skleidimas ir
bendradarbiavimas, taip pat užtikrinti, kad Agentūra suinteresuotosioms šalims teiktų
nuoseklią informaciją. Visose srityse, susijusiose su administravimu, biudžetu, finansais,
personalu, auditu ir apskaita, ECHA diegs veiksmingas atskaitomyb÷s priemones ir glaudžiai
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bendradarbiaus su Europos Parlamentu ir Taryba (Europos Bendrijų biudžeto valdymo
institucija), taip pat su Komisija ir Audito Rūmais.
Kad įvykdytų šį bendrą uždavinį, Agentūra pirmiausia tur÷s imtis toliau paaiškintų
prioritetinių veiksmų:
•

derinti, tobulinti ir pl÷toti veiklos struktūrą, procedūras ir Agentūros valdymą,
įtraukiant naujus vadovus ir bendradarbiaujant su VNKI;

•

pasamdyti naujų aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir juos išmokyti bei parengti iki
2010 m. užbaigti pirmąjį laipsniškos registracijos etapą, kaip mokytojus panaudojant
tinkamus VNKI darbuotojus;

•

derinti vidaus kontrol÷s sistemas ir užtikrinti veiksmingą išteklių valdymą pagal
patvirtintas taisykles, kartu užtikrinant reikalaujamą aukštą rezultatų kokybę;

•

baigti rengti arba patobulinti ECHA taikomas Agentūros standartines darbo
procedūras (SDP), įskaitant jų tyrimą ir derinimą, kai to reikia.

2008 m. Agentūra pasamd÷ naujų viduriniosios grandies ir aukščiausiosios grandies vadovų,
pakeitusių patyrusius komandiruotuosius Komisijos pareigūnus, nuo 2007 m. vykdžiusius
valdymo funkcijas. Nors ir įd÷ta pastangų, kad šis funkcijų perdavimas būtų sklandus, šie
naujieji vadovai dar nevisiškai įvykd÷ greito komandiruotųjų Komisijos pareigūnų prad÷tų
darbų per÷mimo ir Agentūros visiško funkcionalumo užtikrinimo uždavinį. Ypatingas
d÷mesys bus skiriamas naujosios vadovyb÷s ir suinteresuotųjų šalių tarpusavio ryšių
užmezgimui.
Be pradinio naujų darbuotojų mokymo, Agentūros darbuotojams bus parengta tęstinio
mokymo programa, kuria bus siekiama, kad šie darbuotojai išsaugotų savo kompetenciją ir
pakeltų ją iki pakankamai aukšto lygio, kad gal÷tų užtikrinti s÷kmingą ECHA veiklą. Kadangi
apskritai norint įgyvendinti REACH reglamentą taip pat labai svarbi VNKI veikla, Agentūros
vadovyb÷, rengdama naujas savo mokslinių darbuotojų mokymo programas, bendradarbiaus
su VNKI vadovybe. Be to, ECHA investuos į savo viduriniosios ir aukščiausiosios grandžių
vadovų profesinių valdymo įgūdžių išlaikymą ir tobulinimą. Prireikus bus pasamdyti išor÷s
mokytojai.
Priimdama sprendimus, Agentūra privalo visokeriopai atsižvelgti į REACH reglamente
nustatytus reikalavimus ir remtis patikimomis bei tinkamai dokumentuotomis mokslo
žiniomis. Dar gerokai iki etapo pabaigos, 2010 m., kai staiga padid÷s griežtai terminuoti
darbo krūviai, turi būti visiškai įgyvendinta administravimo procedūrų ir sprendimų
pagrįstumo mokslo žiniomis kokyb÷s kontrol÷. Pagrindinis uždavinys bus sustiprinti reikiamą
IT paramą (pirmiausia numatomo darbo krūvio valdymo sistemą).
2009 m. ECHA toliau pl÷tos savo dokumentų valdymo sistemą. Vienas šios sistemos
uždavinių – suteikti darbuotojams galimybę veiksmingiausiu būdu gauti vidaus ir išor÷s
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informaciją, reikalingą jų profesin÷ms užduotims vykdyti, ir užtikrinti, kad informacija būtų
naudojama laikantis teisinių reikalavimų.
Vykdydama kokyb÷s sistemos steb÷jimo funkciją, vadovyb÷ sistemingai persvarstys SDP ir
prireikus jas supaprastins.
Remdamasi pagrindiniais veiklos rodikliais, 2009 m. vadovyb÷ prad÷s sistemingai apibūdinti
ir vertinti pažangą, padarytą siekiant ECHA tikslų, ir pasiekimus gerinant rodiklius bei
periodiškai apie tai informuos Valdančiąją tarybą.
4.

Veikla
4.1. (Preliminari) registracija ir pasiteiravimai

Paskelbusi preliminariai įregistruotų cheminių medžiagų sąrašą, ECHA atliko savo pagrindinę
funkciją, susijusią su preliminaria registracija pagal REACH reglamentą. Paskelbus sąrašą,
keičiasi pagrindinis ECHA veiklos objektas; dabar tai bus keitimasis duomenimis ir pagalba
užmezgant galimų registruotojų bei tolesnių vartotojų tarpusavio ryšius. Tod÷l nuolatinis
d÷mesys 2009 m. bus skiriamas:
• cheminių medžiagų, apie kurias praneš÷ jų vartotojai, pavadinimų paskelbimui;
• pagalbai galimiems registruotojams sprendžiant ginčus d÷l keitimosi duomenimis.
Kol nebus atidaryta vieša platinimo interneto svetain÷, ECHA tur÷s d÷ti daugiau pastangų
duomenų keitimosi srityje. ECHA ir toliau iniciatyviai pad÷s pramon÷s organizacijoms,
rengiančioms veiksmingo SIEF kūrimo priemones.
Patirtis, per paskutinius septynis 2008 m. m÷nesius įgyta rankiniu būdu diegiant pasiteiravimų
prieš registraciją procedūras, įskaitant nuolatinį šio diegimo steb÷jimą, bus panaudota
2009 m., nustatyta tvarka taikant pasiteiravimų procedūrą. Siekiant pagerinti pasiteiravimų
dokumentacijos kokybę, bus dedamos pastangos, kad būtų užtikrintas grįžtamasis ryšys su
pramon÷s atstovais.
2009 m. ECHA tikisi gauti kelis šimtus pasiteiravimų; daugiausia jų tur÷tų būti prieš
prasidedant vasarai ir prieš Kal÷das.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra laikas, kurio reikia pasiteiravimams išnagrin÷ti ir
moksliškai patikimoms išvadoms d÷l jų pateikti, ir gera preliminariai įregistruotų cheminių
medžiagų sąrašo, kuris turi būti galutinai parengtas ir paskelbtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.,
kokyb÷.
Tikimasi, kad 2009 m. bus galutinai įdiegtos funkcin÷s REACH-IT galimyb÷s, leidžiančios
tvarkyti teikiamus duomenis; jos pakeis visas 2008 m. taikytas rankines darbo procedūras.
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Patirtis, per paskutinius septynis 2008 m. m÷nesius įgyta rankiniu būdu apdorojant pateiktas
dokumentacijas, susijusias su registracija ir pranešimais d÷l prašymo taikyti PPORD išimtis,
ir apimanti nuolatinį šio darbo steb÷jimą, bus panaudota 2009 m. standartizuojant užduočių
atlikimo metodiką.
2009 m. bus prad÷ti registravimo ir pranešimų teikimo darbai, susiję su registracijos
atnaujinimu ir vartotojų teikiamais pranešimais. D÷l 2008 m. vykdytos registracijos ir teiktų
PPORD pranešimų reikia pasakyti, kad bus atidžiai stebimas šių naujų procedūrų
įgyvendinimas ir, siekiant iki 2009 m. pabaigos nustatyti standartinę darbo procedūrą,
prireikus bus supaprastintos pamatin÷s procedūros.
2009 m. ECHA tikisi gauti palyginti nedaug registracijos dokumentacijų ir keletą šimtų
pranešimų d÷l PPORD išimčių.
Be to, tikimasi, kad 2009 m. bus galima prad÷ti taikyti pranešimų teikimo procedūrą, susijusią
su klasifikavimo ir ženklinimo inventoriumi, tačiau pirmojo darbo krūvio padid÷jimo tikimasi
art÷jant 2010 m. pabaigai.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra laikas, kurio reikia registracijos dokumentacijoms
apdoroti, užbaigtumo patikroms atlikti, registracijos numeriams priskirti ir sprendimams d÷l
konfidencialumo prašymų priimti panaudojant turimus paj÷gumus.
4.2. Vertinimas
Vertinimo darbai, kurie bus atliekami 2009 m. (ir 2010 m.), tur÷tų būti suvokiami kaip
išankstinis pasirengimas darbo krūvio padid÷jimui 2011–2013 m., kurį lems art÷janti dideliais
kiekiais gaminamų cheminių medžiagų registracijos etapo pabaiga – 2010 m. gruodžio
1 diena. Prie dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų priskiriamos kai kurios
chemin÷s medžiagos, kurių registracijos dokumentacijas pramon÷s atstovams parengti ir
pateikti ECHA, kad ši jas įvertintų, yra sud÷tingiausia ir moksliniu požiūriu sunkiausia. Tod÷l
ECHA, ypač jos sekretoriatui ir Valstybių narių komitetui, svarbu užtikrinti, kad šiam
uždaviniui įgyvendinti per šiuos išankstinio pasirengimo metus būtų sukurtos ir išm÷gintos
aukšto lygio mokslin÷s ir reguliavimo priemon÷s.
Tod÷l daugiausia pastangų sekretoriatas d÷s paj÷gumams didinti: tobulins vertinimo
strategijas, mokys naujus darbuotojus, kels darbuotojų kvalifikaciją ir išbandys registracijos
bei kitų dokumentacijų registravimo metodus (pirmiausia aktyviai bendradarbiaudamas su
susijusiomis EBPO programomis). Kad išpl÷totų paj÷gumo didinimo veiklą ir užtikrintų, jog
sekretoriato darbas vertinimo srityje atitinka bendrą VNKI ir Valstybių narių komiteto
nuomonę, sekretoriatas tur÷s glaudžiai bendradarbiauti su Valstybių narių komitetu.
Kadangi 2008 m. REACH-IT taikymo galimyb÷s buvo mažesn÷s, nei planuota ir d÷l to
padid÷jo darbo krūvis, teko sumažinti ECHA vertinimo veiklos prioritetą. Kadangi visiškos
parengties numatomam darbo krūvio padid÷jimui nuo 2010 m. gruodžio m÷n. tikslą vis tiek
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reikia pasiekti, 2009 m. šioje srityje būtina d÷ti didesnes pastangas, kad būtų padaryta tai, kas
nenuveikta 2008 m.
Atsižvelgiant į 2008 m. patirtį, manoma, kad bus pateikta labai nedaug registracijos
dokumentacijų ir atitinkamų siūlomų bandymų. ECHA įpareigota išnagrin÷ti visus siūlomus
bandymus. Be to, ECHA privalo atlikti atitikties patikrą ir patikrinti ne mažiau kaip 5 %
pateiktų registracijos dokumentų. Tod÷l pirmenyb÷ bus teikiama paj÷gumų didinimui
vertinimo srityje.
2009 m. ECHA sekretoriatas parengs pirmuosius preliminaraus vertinimo sprendimus,
susijusius su siūlomais bandymais ir atitikties patikromis; pirmuosius sprendimus d÷l siūlomų
bandymų numatoma priimti 2009 m. pradžioje.
Siekdama pad÷ti valstyb÷ms nar÷ms vertinti chemines medžiagas, ECHA gali pasiūlyti
2009 m. atlikti tam tikrus preliminarius cheminių medžiagų, o 2010 m. – cheminių medžiagų,
kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, vertinimus.
Rodikliai: susijęs veiklos rodiklis: moksliškai pagrįsti preliminarūs vertinimo sprendimai
rengiami laikantis nustatytų terminų ir vienbalsiai pripažįstami Valstybių narių komiteto.
4.3. Klasifikavimas ir ženklinimas, labai didelį susirūpinimą keliančios chemin÷s
medžiagos (SVHC)
Pagrindinis 2009 m. prioritetas bus ECHA pirmojo pasiūlymo d÷l labai didelį susirūpinimą
keliančių cheminių medžiagų, kurias Komisijai rekomenduojama autorizuoti, sąrašo
paskelbimas. Didelis uždavinys, su kuriuo Agentūra susidurs atlikdama šį darbą, bus
informacijos, suteikiančios galimybę nustatyti moksliškai pagrįstus autoritetus, rinkimas ir
vertinimas, siekiant pateikti skaidrų pasiūlymą, kuriam pritartų valstyb÷s nar÷s, ir parengti
sąrašą, kuriuo remiantis būtų galima veiksmingai ir valdomai įgyvendinti būtinas priemones.
Be to, ECHA iki 2009 m. birželio 1 d. privalo Komisijai pateikti pirmąsias rekomendacijas.
Kadangi cheminių medžiagų, kurios gali būti įtrauktos į pirmąjį labai didelį susirūpinimą
keliančių cheminių medžiagų sąrašą, yra nedaug, ECHA pirmąjį kartą atitinkamai
rekomenduos į XIV priedo sąrašą įtraukti gana nedaug cheminių medžiagų. Vienas iš ECHA
prioritetų bus siūlomų cheminių medžiagų sąrašo atnaujinimas 2009 m. ir jo suderinimas su
Valstybių narių komitetu. Kadangi cheminę medžiagą įtraukus į šį sąrašą gaminių
gamintojams ir importuotojams bus nustatyti tam tikri įpareigojimai, atitinkamai šioje srityje
padaug÷s ECHA konsultacinio darbo krūvis. Manoma, kad šiuo požiūriu daugiausia d÷mesio
reik÷s skirti cheminių medžiagų identifikavimui.
2009 m. bus patobulinta Rizikos vertinimo komiteto (RAC) taikoma pasiūlymų d÷l suderinto
klasifikavimo ir ženklinimo nagrin÷jimo tvarka. Numatoma apdoroti didelį kiekį
dokumentacijų. Tačiau manoma, kad 2009 m. reik÷s d÷ti papildomų pastangų valstyb÷ms
nar÷ms mokyti rengti XV priede nustatytas dokumentacijas. Įsigaliojus naujai patvirtintam
KŽP reglamentui, cheminių medžiagų tiek÷jai taip pat gal÷s teikti dokumentacijas su
pasiūlymais d÷l suderinto klasifikavimo ir ženklinimo už tam tikrą mokestį.
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Be to, manoma, kad, remiantis 2008 m. ir 2009 m. pradžios patirtimi, reik÷s persvarstyti
XV priede nustatytų dokumentacijų rengimo gaires.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra sekretoriato ir pirmininkų komitetams teikiama aukšto
lygio mokslin÷ ir technin÷ pagalba; atsižvelgiant į komitetų nuomonių skirtumus pasiūlytų
sprendimų procentinis santykis; vidutinis dokumentacijų tvarkymo laikas.
4.4. Apribojimai ir autorizacija
2009 m. birželio 1 d. bus prad÷ta taikyti apribojimų procedūra. Šios „naujos“ REACH
procedūros įgyvendinimas bus labai sunkus uždavinys. Palyginti su „senąja“ sistema, taikoma
pagal Esamų cheminių medžiagų reglamentą ir Apribojimų direktyvą, svarstymai rizikos
vertinimo klausimais, pasiūlymai d÷l apribojimų ir socialin÷ bei ekonomin÷ analiz÷ atliekami
ne paeiliui, o beveik vienu metu, taikant labai griežtus terminus, nors anksčiau apskritai jokių
terminų nebuvo.
Tod÷l pagrindiniai uždaviniai bus suvaldyti šį procesą, užtikrinti terminų laikymąsi, mokslinę
ir techninę kokybę ir pasirūpinti, kad Agentūros išvadų (jei jos palankios) turinys būtų
pakankamas Komisijos sprendimams priimti.
ECHA bus pasirengusi tam atvejui, jei kai kurios valstyb÷s nar÷s patirtų sunkumų rengdamos
XV priede nustatytų apribojimų dokumentacijas, ir pasirūpins, kad remiantis rezultatu ir
laikantis griežtų terminų būtų galima surengti vaisingas mokslines diskusijas ir patvirtinti
išvadą. Šiuo atveju reik÷s užtikrinti, tokios dokumentacijos būtų atmetamos pradiniame
procedūros etape, valstyb÷ms nar÷ms suteikiant visą reikiamą paramą, kad jos parengtų labai
geros kokyb÷s dokumentacijas.
Įgyvendindama autorizacijos procedūrą, ECHA gerokai paspartins parengiamąją veiklą
autorizacijos prašymų vertinimui įgyvendinti.
Būtina, kad RAC ir Socialin÷s ir ekonomin÷s analiz÷s komitetas (SEAC), laikydamiesi
REACH reglamente griežtai nustatytų terminų, teiktų labai geros kokyb÷s išvadas3. Tod÷l
ECHA sekretoriatas turi teikti visą įmanomą pagalbą, kurios prašo komitetai. Tam numatyti
dideli ištekliai.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra sekretoriato ir pirmininkų komitetams teikiama aukšto
lygio mokslin÷ ir technin÷ pagalba; atsižvelgiant į komitetų nuomonių skirtumus pasiūlytų
sprendimų procentinis santykis; vidutinis dokumentacijų tvarkymo laikas.

3

ECHA rengia išvadas Komisijai. Komisija, padedama valstybių narių atstovų komitetų, taikydama
komitologijos procedūrą sprendžia d÷l apribojimų ir autorizacijos.
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4.5.

Ryšiai

Svarbiausias ryšių veiklos aspektas 2009 m. ir toliau bus Agentūros interneto svetain÷s
priežiūra, tobulinimas ir integravimas. Šia veikla siekiama užtikrinti, kad visuomen÷ ir
įvairios suinteresuotosios šalys pripažintų, jog ECHA interneto svetain÷ yra bendras
informacijos, susijusios su REACH ir Agentūra, šaltinis, kuriame taip pat pateikiama
mokymo medžiaga, kurią galima atsisiųsti nemokamai. Pagrindiniams išvadų teik÷jams
ECHA bus patikimas faktin÷s informacijos apie chemin÷s medžiagas šaltinis.
Tuo pačiu tikslu ECHA ir toliau vers svarbiausius dokumentus. Šiame darbe pad÷s vertimų
valdymo ir kokyb÷s kontrol÷s sistema, kurią būtina toliau tobulinti ir racionalizuoti, siekiant
užtikrinti kuo veiksmingesnį bendradarbiavimą su Europos vertimo centru – CdT. Be to, bus
siekiama bendradarbiauti su valstyb÷mis nar÷mis vertimų apžvalgos srityje. Siekdama
pagerinti bendravimą REACH klausimais, ECHA parengs daugiakalbį REACH terminų
žodyną, kurį gal÷s naudoti ECHA, suinteresuotosios šalys ir valdžios institucijos.
Kad visos suinteresuotosios šalys ir plačioji visuomen÷ suvoktų, kad REACH teb÷ra visiems
svarbus tikslas, 2009 m. bus toliau pl÷tojama Agentūros spaudos ir žiniasklaidos tarnyba. Be
nuolatin÷s spaudos ir (arba) žiniasklaidos veiklos (spaudos konferencijų, interviu, straipsnių)
ir pasisakymų, bus organizuojami valstybių narių ir trečiųjų šalių žurnalistų bei informacijos
skleid÷jų grupių vizitai į ECHA.
Elektronine forma bus skelbiami įvairūs dokumentai, įskaitant 2008 m. metinę ataskaitą,
atnaujinamos brošiūros ir su REACH susijusi medžiaga ir taip visokeriopai realizuojama
kolektyvin÷ ECHA tapatyb÷. Tam tikras nedidelis egzempliorių kiekis gali būti išleistas
spausdintine forma. ECHA spaudos ir vertimų veiklą koordinuojant su VNKI veikla ir kuo
naudingiau jas derinant bus pasitelktos 2008 m. įsteigto ir VNKI bei ECHA ryšių
vadybininkus jungiančio „REACH ryšininkų“ tinklo REHCORN darbo grup÷s. Be to,
Agentūra, siekdama pagerinti vertimų kokybę, bendradarbiaus su Bendrijų vertimo centru
(CdT).
Per metus Helsinkyje bus surengtos dvi suinteresuotųjų šalių konferencijos (renginiai).
Pirmoji bus surengta prieš Helsinkyje 2009 m. geguž÷s m÷n. įvyksiantį chemijos forumą,
kuriame ECHA aktyviai dalyvaus. Šių renginių tikslas – suteikti suinteresuotosioms šalims
galimybę gauti informacijos apie Agentūros veiklą ir ją aptarti.
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas Agentūros veikloje, pvz., kaip steb÷tojoms, yra labai
svarbus aspektas. Kadangi neįmanoma leisti dalyvauti Agentūros veikloje kiekvienam
suinteresuotam asmeniui, 2008 m. nuspręsta sudaryti ECHA suinteresuotųjų šalių
organizacijų registrą. Tai leidžia svarstyti suinteresuotųjų šalių organizacijų, atitinkančių
paskelbtus kriterijus, galimybę siųsti steb÷tojus į Agentūros padalinius. 2009 m. šis registras
bus tvarkomas ir prireikus atnaujinamas, suinteresuotųjų reikalavimus atitinkančių šalių
organizacijoms sudarant galimybę bet kuriuo metu būti į jį įtrauktoms.
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Papildydama Rizikos pranešimų tinklo veiklą ir laikydamasi 2008 m. nustatytos ryšių
strategijos, Agentūra imsis pirmųjų priemonių, kad įgytų vidaus reikalų valdymo įgūdžių ir
pasirengtų iniciatyviai ryšių veiklai visose su cheminių medžiagų sauga susijusiose srityse.
Svarbi šio tikslo siekimo priemon÷ bus speciali informacijos sklaidos skiltis ECHA interneto
svetain÷je. 2009 m. pirmenyb÷ bus teikiama klausimams, susijusiems su labai didelį
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų klasifikavimu ir ženklinimu.
Siekdama gerinti bendrą suvokimą apie REACH įgyvendinimą ir teikti apie tai naujausią
informaciją, ECHA ir toliau rengs REACH mokymo kursus mokytojams, ypač valstybių
narių. Kartu ECHA toliau pl÷tos REACH mokymo programas, susijusias su REACH
klausimais ir skirtas ECHA darbuotojams, valstybių narių ekspertams ir mokytojams iš
trečiųjų šalių, kuriems būtina gauti žinių apie naujausius techninius ir mokslinius pasiekimus
šioje srityje, įskaitant REACH-IT.
Be išorin÷s ryšių veiklos, ECHA, pirmiausia toliau pl÷todama intranetą, teikia informaciją
savo darbuotojams.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra Agentūros interneto svetain÷s lankytojų skaičius;
Agentūros pateiktų dokumentų ir jų vertimų kiekis ir kokyb÷; ECHA surengtų renginių arba
renginių, kuriuos ECHA pad÷jo surengti, skaičius ir ECHA dalyvavimas juose; šių renginių
dalyvių ir visos žiniasklaidos atsiliepimai.
4.6.

Konsultacijos ir pagalba

Gair÷s
Gair÷se aprašomi bendrai sutarti REACH reglamente pramonei ir valstyb÷ms nar÷ms
nustatytų įpareigojimų vykdymo būdai, padedantys įgyvendinti schemą. Gair÷s – tai
kruopščiai parengta pagalbin÷ medžiaga, įmon÷ms ir pramon÷s asociacijoms padedanti
parengti specialius sektoriams arba įmon÷ms pritaikytus sprendimus, leidžiančius įgyvendinti
REACH reikalavimus.
Pagrindinis 2009 m. darbas bus galutinai parengti ir įgyvendinti sistemingą metodiką, pagal
kurią bus renkami gairių naudotojų, nustatytų praeitais metais, atsiliepimai. Bus nustatyti ir
parengti reikiami gairių atnaujinimai, suderintos tarpusavyje susijusios gair÷s ir prireikus
parengtos naujos gair÷s. Šis darbas bus prad÷tas gavus atsiliepimų iš įvairių gairių naudotojų
grupių, įskaitant pramon÷s atstovus, nacionalines pagalbos tarnybas, Komisiją, valstybių narių
kompetentingas institucijas, ECHA arba VNKI personalą, komitetus. Pirmenyb÷ bus teikiama
tokiems gairių atnaujinimams, kokių reikia, kad paskelbtų gairių turinys atitiktų galiojančius
reguliavimo sprendimus. Tas pats principas taikomas papildomų gairių elementų, reikalingų
ECHA operacijoms su pateiktomis registracijos dokumentacijomis atlikti, rengimui. Be to,
pirmenyb÷ teikiama gair÷ms arba atnaujinimams, atsižvelgiant į teis÷s aktų pakeitimus (pvz.,
XI arba V priedo) arba naujus teis÷s aktus (KŽP reglamento), taip pat su tarša ir pakartotinai
išgaunamomis chemin÷mis medžiagomis susijusių gairių atnaujinimui. Min÷tosios KŽP
gair÷s bus derinamos su saugos duomenų lapų gairių rengimu.
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2009 m. veikiausiai reik÷s palaipsniui atnaujinti ir tobulinti informacijos reikalavimų ir
chemin÷s saugos vertinimo gaires. Pavyzdžiui, tam gali reik÷ti įtraukti pramon÷s atstovų,
mokslinių tyrimų organizacijų, VNKI ir ECHA šiuo metu kuriamus metodus ir priemones,
taip pat pataisyti gaires atsižvelgiant į klausimus, pateiktus nacionalin÷ms ir ECHA pagalbos
tarnyboms. 2009 m. bus daug padaryta atnaujinant gaires d÷l gaminiuose naudojamų
cheminių medžiagų reikalavimų. Taip pat ketinama išleisti naujas rizikos pranešimų gaires,
kuriomis siekiama pagerinti informacijos apie riziką ir saugų cheminių medžiagų naudojimą
perdavimą ir koordinuoti valstybių narių veiklą šiose srityse.
Atnaujinant ir rengiant naujas gaires, bus sistemingai taikoma 2008 m. Valdančiosios tarybos
patvirtinta gairių atnaujinimo procedūra; be to, prireikus bus steigiamos ir į procesą
įtraukiamos ekspertų partnerių grup÷s. ECHA, siekdama užtikrinti, kad funkcijos būtų
vykdomos taip, kai planuota, atidžiai steb÷s šių funkcijų vykdymą ir įdiegs oficialią apžvalgos
procedūrą, pagal kurią, remiantis įgyta patirtimi, bus daromos išvados ir siekiama nuolat
gerinti funkcijų vykdymą.
Be to, ECHA skirs daug d÷mesio tam, kad būtų geriau integruoti įvairūs ECHA interneto
svetain÷je pateiktų gairių elementai, kad teikiamose gair÷se būtų labiau atsižvelgiama į
naudotojų poreikius ir kad šios gair÷s būtų lengviau prieinamos, šiuo tikslu teikiant trumpų
gairių santraukų vertimus (pvz., duomenų lapų arba kitų aiškinamųjų dokumentų). Tam reikia
patobulinti interneto svetain÷s struktūrą taip, kad gaires būtų lengviau rasti ir naudoti.
Organizacijos viduje taip pat bus dedamos pastangos, kad gairių tvarkymo ir atnaujinimo
darbai būtų geriau derinami su ECHA veikla.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra pažanga, padaryta laiku tvirtinant ir skelbiant naujus
gairių dokumentus (pvz., d÷l rizikos pranešimų); pažanga, padaryta atnaujinant gairių
dokumentus (pvz., persvarstytos registracijos gair÷s, persvarstytos chemin÷s saugos ataskaitų
(CSR) rengimo ir chemin÷s saugos vertinimo (CSA) gair÷s). Kaip gairių kokyb÷s rodiklis bus
naudojami gairių naudotojų atsiliepiami.
Konsultavimas (pagalbos tarnyba)
ECHA pagalbos tarnyba ir toliau per tinkamą laiką registruotojams ir kitiems asmenims teiks
įvairias konsultacijas, įskaitant konsultacijas d÷l REACH-IT bei IUCLID 5 naudojimo
teikiant duomenis ECHA. Kad atsakymai būtų nuoseklūs, taip pat siekiant palaikyti ryšius su
plačiąja visuomene ir žiniasklaida, bus dedama daugiau pastangų visokeriopai išorinių
informacijos prašymų, kuriuos ECHA gauna įvairiais kanalais, apžvalgai. Būtina didinti
kompetenciją reikiamo kodavimo ir išsiuntimo srityse. Atsakydama į klausimus, susijusius su
REACH reikalavimais, ECHA pagalbos tarnyba daugiausia d÷mesio skirs klausimams d÷l
informacijos apie chemines medžiagas teikimo, taip pat teiks informaciją įmon÷ms,
įsisteigusioms už Bendrijos ribų ir norinčioms pagerinti prekybos savo gaminiais sąlygas
Europos Sąjungoje. Dabartin÷ struktūra bus toliau gerinama, tobulinant esamas priemones ir
mokant pagalbos tarnybų personalą. Vadovybei bus rengiamos periodin÷s trijų m÷nesių
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ataskaitos, kuriose bus parodomas klientų klausimų pobūdis ir suteiktų paslaugų lygis. Bus
renkami ir ECHA padaliniams, atsakingiems už susijusį elementą, pvz., REACH-IT arba
IUCLID 5, teikiami atsiliepimai d÷l esamų gairių trūkumų, įskaitant pagalbos tarnybų klientų
nustatytas spragas.
ECHA ir toliau vadovaus nacionalinių REACH pagalbos tarnybų tinklui (jį sudaro REACHHelp-Net ir jo darbo grup÷s, pvz., REACH ryšių grup÷) ir stiprins bendradarbiavimą, kad kuo
veiksmingiau panaudotų išteklius. Nors didžiausias prioritetas bus teikiamas darbui rengiant
suderintus atsakymus, taip pat bus stiprinamas bendradarbiavimas ir didinamas
veiksmingumas iniciatyvaus informacijos teikimo srityje, kur bus siekiama ugdyti
sąmoningumą, ypač atsižvelgiant į art÷jantį 2010 m. terminą. Be to, tinklas sistemingai teiks
atsiliepimus d÷l dažnai užduodamų klausimų, į kuriuos bus atsakyta DUK dokumentuose,
kurie patvirtinus bus pateikti Agentūros interneto svetain÷je.
Siekdamas šių tikslų, 2009 m. REACH-Help-Net surengs ne mažiau kaip du REACH
pagalbos tarnybos korespondentų tinklo (REHCORN) susitikimus ir papildomus seminarus
bei mokymo kursus, per kuriuos bus įvertinti šio tinklo tikslai ir rengiami bei atnaujinami
darbo planai. Jei bus įmanoma suderinti su REHCORN susitikimais, ECHA surengs
mokymus, kurie pirmiausia bus skirti pagalbos tarnybos pareigūnams. 2009 m. pagalbos
tarnyba ir toliau aktyviai tobulins gerąją praktiką, susijusią su pagalbos tarnybos
organizavimu ir paslaugų teikimu. Daugiausia pastangų bus dedama siekiant palaikyti tokio
lygio pagalbos tarnybos grup÷s kompetenciją, kad ši grup÷ per gana trumpą laiką gal÷tų
tinkamai atsakyti į sud÷tingus ir sunkius klausimus.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra per tinkamą laiką atsakytų klausimų dalis; REHCORN
lygiu suderintų atsakymų skaičius; vartotojų atsiliepimai.
Bendrijos institucijų konsultavimas
Kiekvienu konkrečiu klausimu ECHA teiks susijusias mokslines ir praktines konsultacijas
Bendrijos institucijoms, pirmiausia Komisijai. Didžiausias prioritetas bus teikiamas
konsultacijoms d÷l nanomedžiagų ir d÷l to, kaip jų ypatumus reik÷tų pateikti registracijos
dokumentacijose. Be to, Komisijos prašymu 2008 m. prad÷tos diskusijos d÷l galimo būsimo
ECHA vaidmens per numatytą Biocidų direktyvos svarstymą. ECHA tur÷s ir toliau glaudžiai
dalyvauti tolesniame procese ir teikti išsamią analizę, susijusią su įvairaus galimo jos
vaidmens poveikiu ištekliams.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra pateiktų pasiūlymų kiekis ir kokyb÷, taip pat jų
įtraukimas į Komisijos dokumentus ir, jei tinka, teis÷kūros pasiūlymai d÷l REACH, KŽP ir
susijusių įgyvendinamųjų teis÷s aktų pakeitimų.
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4.7.

Agentūros išvadų ir sprendimų rengimas: komitetai ir forumas

2009 m. bus pateikta daugiau dokumentacijų, kurias tur÷s apdoroti Rizikos vertinimo
komitetas (RAC) ir Valstybių narių komitetas (MSC), taigi bus išm÷gintos komitetų 2008 m.
parengtos darbo procedūros. Be to, po 2009 m. birželio 1 d. gavęs pirmuosius pasiūlymų d÷l
apribojimų, savo veiklą prad÷s Socialin÷s ir ekonomin÷s analiz÷s komitetas (SEAC). Šie trys
komitetai 2009 m. surengs po keturis–šešis pos÷džius. Veikiausiai daugiau pos÷džių gali
reik÷ti surengti MSC, tačiau surengti daugiau pos÷džių bus pasirengę visi komitetai. Be to,
gali būti keletas darbo grupių, kurios dirbs tarpsezoniniu principu.
Kadangi 2009 m. birželio m÷n. bus prad÷tos taikyti nuostatos d÷l apribojimų taikymo, gerokai
padid÷s RAC darbo krūvis, tod÷l numatyti šeši šio komiteto pos÷džiai. Numatoma, kad iki
metų pabaigos oficialiai bus pateikta keletas XV priede nustatytų apribojimų dokumentacijų.
Be to, RAC toliau tvarkys naująsias XV priede nustatytas suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo (KŽ) dokumentacijas ir parengs galutines išvadas d÷l 2008 m. pateiktų
dokumentacijų. 2009 m. numatoma parengti gana daug galutinių dokumentacijų.
Be apribojimo procedūrų, darbą su dokumentacijomis prad÷s SEAC. SEAC turi susitarti d÷l
metodikos klausimų, kaip 2009 m. antrojoje pus÷je veiksmingai prad÷ti tvarkyti XV priede
nustatytas apribojimų dokumentacijas. Kadangi REACH reglamente yra nustatytas šešių
m÷nesių konsultacijų laikotarpis, kol kas nenumatyta, kad 2009 m. SEAC tur÷tų patvirtinti
kokias nors išvadas. Apskritai 2009 m. numatyta surengti keturis SEAC pos÷džius.
MSC nagrin÷s Agentūros sprendimų d÷l siūlomų bandymų, kuriuos valstyb÷s nar÷s siūlo
keisti, projektus ir sieks su valstyb÷mis nar÷mis suderinti procedūras, patenkančias į šio
komiteto kompetencijos sritį. Manoma, kad 2009 m. siūlomų bandymų kiekis bus labai
nedidelis ir kad MSC tur÷s išnagrin÷ti didžiąją sprendimų projektų dalį. MSC ir toliau
nagrin÷s pasiūlymus d÷l labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) ir
teiks išvadas d÷l kitų prioritetinių cheminių medžiagų, rekomenduojamų įtraukti į XIV priedą
(autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą). Bus surengti penki–šeši pos÷džiai; MSC tur÷s
plačiai taikyti rašytinę procedūrą, kad neviršytų griežtų laiko apribojimų.
Kadangi tiksliai nežinoma, koks bus faktinis XV priede nustatytų suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo, apribojimų ir pasiūlymų d÷l SVHC dokumentacijų, taip pat cheminių medžiagų,
kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, registracijų ir v÷lesnių siūlomų bandymų
kiekis, komiteto veikla yra susijusi su didele rizika. Tod÷l pos÷džių planavimas turi būti
pakankamai lankstus. Šiuo tikslu bus preliminariai numatyti papildomi pos÷džiai ir jiems
surengti skirti ištekliai.
2009 m. Keitimosi teis÷saugos informacija forumas rinksis tris kartus; jis nagrin÷s savo darbų
plane numatytus klausimus ir, atsižvelgdamas į forumo narių įvardytus teis÷saugos prioritetus,
atnaujins einamąjį darbų planą. Pradiniame etape forumas daugiausia d÷mesio skirs REACH
teis÷saugos pareigūnų užduočių išaiškinimui ir gerosios praktikos nustatymui. Taip pat bus
labai svarbu, kad forumas dalyvautų įvairiuose „koordinuojamuose projektuose“, pvz.,
skirtuose principo „n÷ra duomenų – n÷ra rinkos“ įgyvendinimui vykdant (preliminarią)
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registraciją. Be to, forumas spręs teis÷s aktų įgyvendinimo klausimus, kuriuos RAC arba
SEAC iškels apribojimų arba gairių taikymo srityse. Forumui dirbti pad÷s įvairios darbo
grup÷s. Jei pakaks biudžeto išteklių, ECHA pad÷s forumui vykdyti savo veiklą, pvz., bendrai
finansuodama bendrą veiklą arba smulkius tyrimus, kurių forumui reikia, kad gal÷tų dirbti, ir
kurie bus laikomi svarbiais gerinant koordinavimą ir bendrą REACH teis÷s aktų
įgyvendinimo kokybę. Be to, ECHA pad÷s užtikrinti veiksmingą ir saugų keitimąsi
informacija tarp ECHA ir teis÷saugos institucijų.
Visi komitetai ir forumas ir toliau tobulins bendradarbiavimo su kitais ECHA padaliniais
procedūras ir šių padalinių ryšius su svarbiomis mokslo įstaigomis bei ES agentūromis. Iki
2009 m. pabaigos planuojama parengti reikiamas darbo tvarkos taisykles ir (arba) susitarimo
memorandumus.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra mokslinių ir techninių išvadų bei svarstymų kokyb÷;
terminų laikymosi lygis; Valstybių narių komitete pasiektas procentinis sutarimo lygis;
dalyvaujančių šalių pasitenkinimas.
4.8.

IT priemon÷s, padedančios vykdyti operacijas

REACH-IT
REACH-IT diegimo darbai 2009 m. priklausys nuo REACH-IT diegimo rezultatų 2008 m. ir
nuo 2008 m. pabaigoje priimtų sprendimų d÷l sutartinių priemonių.
Tačiau tikimasi, kad be preliminariai įregistruotų cheminių medžiagų sąrašo paskelbimo iki
2009 m. sausio 1 d., 2009 m. bus baigtos įgyvendinti visos pramonei skirtos REACH-IT
funkcin÷s galimyb÷s ir baigta rengti platinimo interneto svetain÷. Be to, tikimasi, kad bus
baigtos rengti pirmosios ECHA darbo procedūros, kuriomis remiantis 2010 m. bus galima
suprogramuoti visas reikiamas darbo procedūras.
Bus tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su REACH-IT suinteresuotosiomis šalimis.
Pavyzdžiui, bus surengta keletas susitikimų su REACH-IT suinteresuotosiomis šalimis ir
Saugos pareigūnų tinklu, taip pat bus bendradarbiaujama su pramon÷s atstovais.
IUCLID 5
2009 m. tur÷tų būti toliau teikiama technin÷s priežiūros pagalba, kuriami IUCLID priedai
specifiniams klausimams spręsti (pvz., dokumentacijų išsamumo patikros modulis) ir kuriama
IUCLID sąveika su kitomis pl÷tojamomis sistemomis, pvz., CSR priemone ir REACH-IT. Šie
darbai bus užsakyti remiantis sudarytomis bendrosiomis sutartimis. Be to, bus skelbiami
viešojo pirkimo konkursai, susiję su pradiniais naujosios IUCLID analiz÷s ir IT projektų
pl÷tojimo darbais.
Per IUCLID valdymo grupę (IMG) bus toliau stiprinami ir, kiek tai susiję su IUCLID 5,
formalizuojami geri santykiai su išor÷s naudotojais; ši grup÷, pasitelkusi IUCLID ekspertų
grupę, taip pat vadovaus glaudžiam bendradarbiavimui su EBPO. Be to, IMG, siekdama
inicijuoti techninę priežiūrą arba reikiamą naujų funkcinių galimybių kūrimą, bus atsakinga

21 p. iš 30

už IUCLID 5 ir REACH-IT naudotojų grupių atsiliepimų steb÷jimą ir analizę. Ji prival÷s
užtikrinti, kad įgyvendinant IT projektus būtų visokeriopai laikomasi nustatytų naudotojų
reikalavimų.
CSR-priemon÷
Padedama išor÷s rangovų ir suinteresuotųjų šalių ekspertų, ECHA parengs priemonę, kuri
registruotojams pad÷s kurti poveikio scenarijus ir atlikti susijusią CSA procedūrą. CSA/CSR
priemon÷ pad÷s naudotojui atlikti standartinę poveikio scenarijaus kūrimo procedūrą, kaip
aprašyta Informacijos reikalavimų ir cheminių medžiagų saugos vertinimo gair÷se.
Kadangi šiai priemonei parengti skirta labai mažai laiko, ją ketinama leisti dalimis. Pradin÷
0.1 versija, iš esm÷s skirta demonstruoti ir bandyti, tur÷tų būti paskelbta 2009 m. rudens
pradžioje. Joje tur÷tų būti įdiegtos pagrindin÷s funkcin÷s galimyb÷s, pvz., svarbių duomenų
importas iš IUCLID 5, pagalbin÷ poveikio scenarijaus kūrimo procedūra, poveikio vertinimas,
pagrįstas esamomis 1 pakopos priemon÷mis, rizikos apibūdinimas ir ataskaitų apie riziką
teikimas standartin÷mis CSR formomis, ir poveikio scenarijaus priedai, skirti saugos
duomenų lapui. 0.1 versija tur÷tų būti tvirtas pamatas kurti 1.0 versiją, kurią planuojama
išleisti 2010 m. pirmajame ketvirtyje.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra CSR priemon÷s ir naujų REACH-IT funkcinių galimybių
parengimas laiku pagal planus ir biudžetą; mokymo kursų ir parengtų naudotojų instrukcijų
skaičius; IUCLID 5 atnaujinimas ir pl÷tojimas pagal planus, parengtus kartu su EBPO ir
pramon÷s atstovais.
5.

Bendra veikla su ES institucijomis, organizacijomis ir valstyb÷mis nar÷mis

2009 m. Agentūra toliau pl÷tos ir tobulins bendradarbiavimą su ES institucijomis, ypač
Europos Parlamentu ir Komisija. Ypatingas d÷mesys bus skiriamas procedūroms, susijusioms
su komitetų išvadų perdavimu Komisijai ir pagalba Komisijai priimant sprendimus. Be to, ir
toliau svarbus agentūros kasdienio darbo aspektas bus bendradarbiavimas su valstyb÷mis
nar÷mis. Bendradarbiavimas bus gerinamas kuriant veiksmingas duomenų ir dokumentacijų
perdavimo priemones, įskaitant galimyb÷s VNKI ekspertams naudotis REACH duomenų
baz÷mis sudarymą. Be to, ECHA ir toliau naudingai bendradarbiaus su VNKI per gerai
organizuotą REACH kompetentingų institucijų (KI) grupę. ECHA aktyviai pad÷s REACH KI
grupei ir jos darbo grup÷ms, ypač bendradarbiaujant su Jungtinio tyrimų centro darbo grupe,
dirbančia nanomedžiagų srityje. Bus nustatyti teis÷saugos institucijų duomenų poreikiai ir
veiksmingos šių poreikių tenkinimo procedūros, kartu užtikrinančios teis÷tus pramon÷s
atstovų lūkesčius d÷l duomenų saugumo. ECHA remsis esamais darbo ryšiais su VNKI ir
prireikus juos stiprins, rengdama papildomus specialius arba nuolatinius renginius ar kurdama
specialias arba nuolatines struktūras.
2009 m. toliau dirbs esami pagalbos tarnybų tinklai (REACH-Help-Net), saugos pareigūnai,
ryšių ir (arba) vertimų vadovai ir rizikos pranešimų tinklas; visi jie surengs po du–keturis
pos÷džius ir, jei reik÷s, po keletą (specialių) darbo grupių pos÷džių. Visų šių pos÷džių tikslas
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– koordinuoti VNKI veiklą su Agentūros veikla; 2009 m. šios priemon÷s gali būti papildytos
kitomis, jei Agentūra ir VNKI kartu nuspręstų, kad to reikia.
Rizikos pranešimų tinklas pad÷s rengti rizikos pranešimų gaires ir pasiūlys keitimosi
informacija apie geriausią praktiką ir patirtį, įgytą teikiant visuomenei informaciją apie riziką
ir saugų cheminių medžiagų naudojimą, sistemą. 2009 m. šio tinklo nariai ne mažiau kaip du–
tris kartus rinksis į pos÷džius, kuriuos gali surengti įvairios darbo grup÷s, nagrin÷jančios
specifines temas.
Bus palaikomi ryšiai su VNKI; šie ryšiai bus stiprinami rengiant mokymus VNKI personalo
mokytojams ir nagrin÷jant VNKI dominančias REACH procedūras bei priemones.
Atsižvelgiant į poreikį, 2009 m. planuojama surengti dvejus–trejus mokymo kursus.
Rodikliai: susijęs veiklos rodiklis yra kartu su Bendrijos institucijomis, kitomis agentūromis ir
valstyb÷mis nar÷mis įgyvendinamų priemonių skaičius. Kadangi bendradarbiavimas su
Bendrijos institucija ir valstybe nare turi įtakos daugeliui Agentūros veiklos rūšių, taip pat
galima remtis komitetų ir pagalbos tarnybų darbo rodikliais bei REACH operacijų rodikliais.
6.

Tarptautin÷ veikla

Jei leis biudžeto ištekliai, Agentūra atsilieps į Komisijos prašymus d÷l mokslin÷s ir (arba)
technin÷s pagalbos jos dvišal÷je ir daugiašal÷je tarptautin÷je veikloje, susijusioje su teisiniu
cheminių medžiagų reguliavimu. Ši Komisijai teikiama pagalba bus valdoma pagal bendrai
sutartą darbo planą, kuris turi būti užbaigtas 2008 m. Tarptautinio bendradarbiavimo grup÷
koordinuos ECHA dalyvavimą rengiant šį darbo planą ir užtikrins, kad įgyvendinant jį būtų
veiksmingai naudojami Agentūros ištekliai. Be to, ECHA jai svarbiose srityse toliau stiprins
savo tiesioginius mokslinius ir (arba) techninius ryšius su trečiųjų šalių institucijomis ir
kompetencijos centrais.
2009 m. Agentūros tarptautiniai santykiai ir veikla taps aktyvesni. ECHA dalyvaus įvairioje
EBPO veikloje, tiesiogiai susijusioje su REACH įgyvendinimu, pirmiausia prisid÷s prie
duomenų apie pavojus pasaulinio portalo projekto valdymo ir tolesnio QSAR priemonių
komplekto pl÷tojimo. Be to, ECHA dalyvaus Esamų cheminių medžiagų darbo grup÷s ir jos
pogrupių veikloje, Poveikio vertinimo darbo grup÷s veikloje, Suderintų šablonų projekte ir
veikloje, susijusioje su nanomedžiagų poveikiu sveikatai ir aplinkai. Be to, ECHA ir EPBO
gali surengti bendrų konferencijų tam tikromis temomis.
Be veiklos, kurioje dalyvauja EBPO, ECHA pad÷s Komisijai veikloje, susijusioje su
Stokholmo konvencija d÷l patvarių organinių teršalų (POT) ir, jei pakaks išteklių, rengs
trečiųjų šalių mokytojams skirtus mokymo kursus, kartu su trečiosiomis šalimis organizuos
susitikimus ir konferencijas, skirtus informuoti apie REACH reikalavimus. Be to, ECHA
prisid÷s prie Bendrijos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis gerinimo ir šiuo tikslu
dalyvaus keičiantis gerąja patirtimi ECHA uždavinių srityje.
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Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra atsiliepimai apie ECHA dalyvavimą tarptautiniuose
susitikimuose; išmokytų mokytojų skaičius; trečiųjų šalių suinteresuotųjų šalių, su kuriomis
ECHA užmezg÷ ryšius dalyvaudama susitikimuose ir konferencijose, įvairov÷ ir skaičius;
kontaktų ir keitimosi moksline ir (arba) technine informacija su svarbiomis trečiųjų šalių
institucijomis atvejų skaičius ir kokyb÷.
7.

Apeliacin÷ komisija

Manoma, kad 2009 m. bus pateiktos pirmosios apeliacijos. Nepaisant 2008 m. Valdančiosios
tarybos priimto sprendimo, 2008 m. Apeliacin÷ komisija dar nebuvo visiškai pasirengusi
dirbti, nes du iš trijų paskirtųjų narių atsisak÷ eiti šias pareigas. Taigi pagrindinis
Valdančiosios tarybos prioritetas, susijęs su Apeliacine komisija, – užbaigti antrąją
Apeliacin÷s komisijos narių skyrimo procedūrą ir užtikrinti, kad paskirtieji nariai kuo greičiau
prad÷tų eiti pareigas.
Nešališki Apeliacin÷s komisijos nariai, pasitelkdami gerai organizuotą Registrą, tur÷s įrodyti,
kad yra paj÷gūs laikydamiesi griežtų terminų priimti pagrįstus sprendimus ir užtikrinti, kad
suinteresuotosioms šalims kuo rečiau reik÷tų kreiptis į teismą. Kitas pagrindinis Apeliacin÷s
komisijos uždavinys – patvirtinti darbo tvarkos taisykles ir praktines nuostatas bei įrodyti, kad
yra paj÷gi priimti aukštos kokyb÷s sprendimus ir apeliacin÷s procedūros metu įgyti
suinteresuotųjų šalių pasitik÷jimą. Kadangi kai kurias Apeliacin÷s komisijos ir Registro darbo
tvarkos taisykles galima patvirtinti tik paskyrus Apeliacin÷s komisijos narius, šį darbą reik÷s
atlikti iš karto, kai tik komisijos nariai prad÷s eiti pareigas. Kitas Apeliacin÷s komisijos ir jos
Registro prioritetas bus užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami visi kiti pagrindiniai
reikalavimai d÷l veiksmingos ir saugios procedūros.
Apeliacin÷ komisija taip pat tur÷s parengti priemones, užtikrinančias, kad susidarytų kuo
mažiau nebaigtų bylų. Šiuo tikslu kaip vienas pagrindinių tikslų numatytas bendradarbiavimas
su galimais apeliacijų teik÷jais, panaudojant veiksmingas bendravimo priemones. Kad galimi
apeliacijų teik÷jai gal÷tų priimti pagrįstus ir kompetentingus sprendimus d÷l to, ar teikti
apeliaciją ir kokio masto, būtina parengti veiksmingą, išsamią ir patogią naudoti susijusių
teismo sprendimų duomenų bazę. Apeliacijų teik÷jams taip pat tur÷tų būti sudaryta galimyb÷
internetu gauti informacijos ir tinkamų rekomendacijų d÷l apeliacin÷s procedūros ir taip kiek
įmanoma sumažinti tikimybę, kad d÷l procedūrinių pažeidimų apeliacijos nagrin÷jimas bus
atid÷tas arba kad apeliacija bus atmesta. Nuolat reik÷s daug d÷mesio skirti keitimuisi
elektroniniais duomenimis. Kad apeliacijos būtų nagrin÷jamos veiksmingiau, tur÷tų būti
parengtos tinkamos, aiškios ir patogios naudoti teisin÷s formos ir instrukcijos.
Ypatingą d÷mesį būtina skirti rezervinių ir papildomų darbuotojų mokymui, kad šie būtų
informuoti apie susijusius anksčiau priimtus teismo sprendimus ir procedūras bei prireikus
gal÷tų būti kviečiami į pagalbą Komisijai. Kad būtų veiksmingai ir laiko požiūriu tinkamai
planuojami būsimi poreikiai, su kitomis Agentūros tarnybomis, remiantis iki šiol įgyta
patirtimi, tur÷tų būti parengta išsamesn÷ apeliacijų skaičiaus prognozavimo metodika.
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Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra išnagrin÷tų apeliacijų skaičius ir proceso trukm÷;
sprendimų kokyb÷ ir teisinis pagrįstumas.
8.

Administracija

ECHA administracija, vadovaudamasi susijusiais teisiniais reikalavimais, valdo pajamas ir
išlaidas, tvarko apskaitą ir yra atsakinga už darbuotojų samdą, valdymą ir administravimą. Be
to, ji vadovauja reikiamoms infrastruktūros tarnyboms, užtikrinančioms veiksmingą
Agentūros darbą.
8.1. Fizin÷ infrastruktūra
Iki 2008 m. pabaigos tur÷tų būti baigti Agentūros konferencijų centro statybos darbai.
Pagrindinis naujas 2009 m. uždavinys – parengti šį pastatą naudoti ir jį valdyti. Numatoma,
kad kasmet šiame pastate vyksiančiuose susitikimuose apsilankys apie 2 000 žmonių. Patalpų
įranga bus tobulinama siekiant kuo geriau panaudoti biurų erdvę, skatinti veiksmingą patalpų
išlaidų valdymą ir parengti bei įgyvendinti tinkamą politiką, susijusią su sąmoningumo
ugdymu saugumo, sveikatos ir saugos bei aplinkosaugos srityse. Konferencijų centrui valdyti
reik÷s papildomų techninių pagalbininkų.
Rodikliai: susijęs veiklos rodiklis yra naujajame konferencijų centre vykstančių pos÷džių
skaičius; nusiskundimų šiomis ar kitomis patalpomis skaičius.
8.2. Informacinių technologijų ir ryšių tarnybos
Integruojant ir derinant techninius sprendimus, diegiamus siekiant pad÷ti įgyvendinti REACH
reglamentą, 2009 m. bus persvarstyta ir patobulinta bendra REACH-IT architektūra, taip pat
patobulinta bei suderinta pamatin÷ technin÷ infrastruktūra, papildyti ir suderinti ištekliai.
Atsižvelgiant į faktinį krūvį, informacijos srautus ir tinklų apkrovą, kurie bus patiriami, kai
bus teikiamos dokumentacijos ir vykdomi su preliminaria registracija susiję procesai, bus
atliekama veiklos apžvalga ir tobulinamas ECHA duomenų centras. Atlikus min÷tą apžvalgą,
bus patvirtintos ir optimizuotos nelaimių padarinių šalinimo priemon÷s ir susijusios
naudojimo procedūros. Be šios veiklos, IRT padalinys toliau teiks veiklos pagalbą, kuria bus
siekiama užtikrinti tinkamą REACH-IT sistemos veikimą, naudojimą ir tobulinimą.
Vadovaujantis nustatyta saugumo politika ir procedūromis, bus išpl÷sti, palaikomi ir stebimi
saugūs tinklo ryšiai su VNKI. 2009 m. min÷tos procedūros bus toliau persvarstomos ir
derinamos pagal ISO 2007 standartus.
Tikimasi, kad 2009 m. didžioji IT projektų, taikomųjų priemonių ir pagrindinių sistemų dalis
bus valdoma pagal standartines Agentūros valdymo procedūras. Tod÷l 2009 m. IRT bus
naudojamos teikti pagalbą ir paslaugas, užtikrinančias IRT padalinio pagalbos ir technin÷s
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priežiūros paj÷gumus, patobulinti Agentūros architektūrines gaires ir užtikrinti priimtinų
kokyb÷s standartų taikymą įgyvendinant projektus.
Siekiant įkurdinti didesnį Agentūros darbuotojų skaičių ir įrengti išpl÷stas patalpas (pvz.,
naująjį konferencijų centrą), bus toliau pl÷tojamas ir tobulinamas tinklas, ryšiai, technin÷
infrastruktūra ir pagalba naudotojams. 2009 m., panaudojant vadovyb÷s IRT pagalbos tarnybą
ir kitus specialius techninius išteklius, kurie yra valdomo IT turto dalis, bus teikiama
nuolatin÷ pagalba veiklai ir tolesniam kitų nepagrindinių sistemų ir taikomųjų priemonių
tobulinimui.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra procentin÷ sistemos „prastovų“ dalis; IRT pagalbos
tarnybos atsakymų laikas; IT projektų įgyvendinimas pagal planą ir biudžetą.
8.3. Biudžetas, finansai ir viešieji pirkimai
Per pirmuosius finansin÷s nepriklausomyb÷s metus įdiegtos pagrindin÷s finansin÷s sistemos ir
struktūros, skirtos kasdien÷ms operacijoms atlikti: bendram finansų koordinavimui užtikrinti
ir laiku vykdomam bei tiksliam finansinių išteklių valdymui pl÷toti. 2009 m. pradžioje nuo
reglamento d÷l mokesčių įsigaliojimo bus sukaupta septynių m÷nesių patirtis savarankiškai
valdant pačių sukurtą mokesčių ir sąskaitų sistemą. Be to, įgijus pradin÷s ABAC turto
modulio, skirto ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui valdyti, įgyvendinimo patirties, gali reik÷ti
patobulinti šį procesą.
ECHA, 2009 m. sausio 1 d. paskelbusi preliminariai įregistruotų cheminių medžiagų sąrašą,
naudos šiuos duomenis prognozuojamoms mokestin÷ms pajamoms patikslinti ir biudžeto
sunkumams, kurių gali kilti 2009 ir v÷lesniais metais, nustatyti.
Manoma, kad registracijos apimtis ir atitinkamų sąskaitų skaičius toliau did÷s ir bus
didžiausias 2010 m., tod÷l reik÷s skirti papildomų išteklių sąskaitų išrašymo funkcijai. Be to,
manoma, kad suaktyv÷s veikla išlaidų srityje, pvz., bus dažniau mokama už naujas užsakytas
paslaugas ir dažniau mokami atlyginimai komitetų praneš÷jams.
Viešųjų pirkimų planas pateikiamas kaip šios darbo programos priedas (2 priedas). Jame
pateikiama įvairios su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos, užtikrinančios reikiamą
skaidrumą.
Bus įsteigti operatyviniai direktoratai; jie savo darbe naudos pagal įvairias sutartis teikiamą
pagalbą. Šios sutartys bus tvarkomos taikant standartines Komisijos ir įvairių Bendrijos
organizacijų sutarčių tvarkymo ir viešųjų pirkimų taisykles.
2009 m. veikiausiai reik÷s persvarstyti tinkamo svarbiausių finansinių funkcijų tęstinumo
klausimą. Be to, reik÷s patobulinti vidaus kontrol÷s procedūras, susijusias su finansų
valdymu. Po to bus įvertintas vidaus kontrol÷s sistemos veiksmingumas.
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Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra biudžeto vykdymo procentinis rodiklis; mažas
nusiskundimų kiekis; mok÷jimų, atliktų neviršijant numatyto v÷lavimo, procentin÷ dalis.
8.4. Žmogiškieji ištekliai ir mokymas
2009 m. Agentūra numato priimti dar 100 darbuotojų. Numatomam personalui valdyti turi
būti įdiegtos labai veiksmingos administravimo ir valdymo sistemos bei procedūros. Vienas iš
pagrindinių 2009 m. tikslų bus atrankos procedūrų užbaigimas, siekiant atnaujinti rezervinius
sąrašus, kurie bus išnaudoti iki 2008 m. pabaigos. Pagal tam tikrų specialistų poreikius bus
priimti reikiami aukščiausio rango moksliniai darbuotojai, Valdančioji taryba, gavusi
Komisijos pritarimą ir pasitarusi su Personalo komitetu, iki 2009 m. birželio m÷n. privalo
patvirtinti tolesnes tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisykles. 2009 m. pirmiesiems
laikiniesiems darbuotojams, priimtiems pagal pradinę penkerių metų sutartį, bus sudaryta
galimyb÷ laikyti egzaminus raštu, kurie bus rengiami trečiųjų jų darbo metų pabaigoje.
Mokymo srityje daugiausia d÷mesio bus skiriama tolesniam operatyvinių darbuotojų mokymo
programos ir naujiesiems Agentūros vadovaujantiems darbuotojams skirtos vadovyb÷s
tobulinimo programos pl÷tojimui.
Rodikliai: susiję veiklos rodikliai yra etatų sąrašo įgyvendinimo procentinis rodiklis; gautų
oficialių skundų skaičius; surengtų mokymo kursų skaičius.
8.5. Vidaus auditas ir kokyb÷s kontrol÷
Didinti vidaus audito ir kokyb÷s kontrol÷s funkcijų vykdymo profesionalumą pad÷s du
svarbūs veiksniai: darbuotojų įpareigojimas vykdyti „kokyb÷s valdymo“ funkciją, pagal kurią
užtikrinamas svarbus centralizuotas SDP valdymas, ir bendradarbiavimas su Vidaus audito
tarnyba (VAT) bendrojo ECHA rizikos vertinimo srityje, siekiant koordinuoti audito planus
per ateinančius trejus metus. Šių dviejų funkcijų atskyrimas – tai žingsnis link didesnio
nuolatin÷s vidaus audito funkcijos savarankiškumo.
Tikimasi, kad VAT – ECHA vidaus audito tarnyba – 2008 m. gruodžio m÷n. Valdančiajai
tarybai pateiks visiškai suderintą daugiametį audito planą (2009–2011 m.). Tikimasi, kad,
atsižvelgiant į spartų ECHA augimą, laipsnišką jos pagrindinių veiklos sričių pl÷trą ir kintančią
jos kontrol÷s aplinką, 2009 m. bus atnaujintas ir patobulintas bendrojo rizikos vertinimo ir
tolesnio audito koreguojamasis planas. Rizikos vertinimas labai pad÷s vykdomajam direktoriui,
kaip Agentūros biudžeto vykdymo srityje įgaliojimus suteikiančiam pareigūnui, rengti pirmąją
metinę biudžeto vykdymo ataskaitą.
Agentūra, parengusi vidaus audito veiklos organizavimo pamatus, daugiausia d÷mesio skirs
išteklių telkimui, profesionalumo didinimui ir esamos vidaus audito funkcijos, kaip patikimos
garantijų vadovybei teikimo ir rizikos valdymo priemon÷s, vidiniam statusui stiprinti. Bus
svarstoma galimyb÷ naudoti užsakomąjį IT auditą.
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2009 m. kokyb÷s kontrol÷s tikslas bus pad÷ti vadovybei inicijuoti ir įgyvendinti Agentūros
kokyb÷s politiką ir „kokyb÷s vadovą“, didžiausią d÷mesį skiriant tiksliam rankinio atnaujinimo
administravimui ir nuosekliam SDP, skirtų naujoms užduotims ir pagalbin÷ms procedūroms,
tobulinimui. Ypatingas d÷mesys ir galbūt kokyb÷s užtikrinimo įsipareigojimas gali būti
nukreiptas į tinkamą patvirtintų SDP perk÷limą į darbo procedūrų sistemas, kurios tuo metu
bus rengiamos.
Rodikliai: susiję vidaus audito veiklos rodikliai: Taryba patvirtina persvarstytą audito
koreguojamąjį planą; metinio ir (arba) daugiamečio audito plano vykdymas (pateiktos
ataskaitos). Kokyb÷s valdymo rodikliai: patvirtintų politikos dokumentų kiekis; kiekvienoje
veiklos srityje patvirtintų SDP kiekis; laikas, kurio prireik÷ naujai SDP sukurti, skaičiuojant
nuo projekto parengimo iki paskelbimo Agentūroje.

28 p. iš 30

1 PRIEDAS. Veiklos ištekliai
Pastaba. Šie skaičiai yra apytiksliai ir gali keistis
Veiklos rūšys (biudžeto 3 antraštin÷ dalis)

Žmogiškieji ištekliai

Toliau pateikti numeriai atitinka 2009 m. darbo programą, o ne biudžeto numerius.
3. Valdymas, įskaitant Valdančiąją tarybą ir teis÷s konsultantus
4. Veikla
Bendras koordinavimas, valdymas ir pagalba
4.1. Preliminari registracija ir pasiteiravimai
Registracija ir pranešimai
4.2. Vertinimas
4.3. Klasifikavimas ir ženklinimas, SVHC
4.4. Apribojimai ir autorizacija
4.5. Ryšiai, įskaitant vertimus
4.6. Konsultacijos ir pagalba
4.7. Agentūros išvadų ir sprendimų rengimas: komitetai ir forumas
4.8. IT priemon÷s, padedančios vykdyti operacijas
5. Bendra veikla su kitomis institucijomis ir valstyb÷mis nar÷mis
6. Tarptautin÷ veikla
7. Apeliacin÷ komisija
Iš viso

Administracijos darbuotojai (tik informacijai)
Iš viso
Etatų plane:
*) Pagal sutartis dirbantys darbuotojai (CA) ir komandiruotieji nacionaliniai ekspertai (SNE) etatų
plane atskirai nenurodyti.
**) Apytiksliai skaičiai, perduoti Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai kartu su 2009 m. preliminariu
biudžeto projektu (PBP) (2008 m. vasario m÷n.).
***) Atnaujintos apytiksl÷s veiklos išlaidos (2008 m. rugpjūčio m÷n.).
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AD ir 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

Biudžetas
(PBP)**

Biudžetas***

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

2 PRIEDAS. Viešųjų pirkimų planavimas
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