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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
Kvietimas dalyvauti konkurse Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos
techninę kvalifikaciją turinčių pakaitinių ir (arba) papildomų narių pareigoms
(2019/C 104/05)
Agentūros aprašymas
Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra), įsteigta 2007 m. birželio 1 d. ir turinti buveinę Helsinkyje
(Suomija), atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų įgyvendinant REACH, CLP, BPR ir IPS reglamentus.
REACH (1) reglamentas – tai Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų.
Reglamentas įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. REACH reglamento 75-111 straipsnių nuostatomis reglamentuojamas
Agentūros veikimas ir apibrėžiamos jos užduotys.
CLP (2) reglamentas – tai Reglamentas dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Reglamentas įsiga
liojo 2009 m. sausio 20 d. Agentūros užduotys aprašytos reglamento 50 straipsnyje.
BPR (3) reglamentas – tai 2013 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojęs Biocidinių produktų reglamentas dėl biocidinių produktų tie
kimo rinkai ir jų naudojimo. Agentūros vaidmuo aprašytas BPR reglamento 74 straipsnyje.
IPS (4) reglamentas – tai Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamentas, kuris įsigaliojo 2014 m. kovo 1 d. ir kuriuo
administruojamas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų importas ir eksportas, taip pat nustatomi įpareigojimai įmo
nėms, kurios nori tas chemines medžiagas eksportuoti į ES nepriklausančias šalis. Agentūros vykdomos užduotys apra
šytos IPS reglamento 6 straipsnyje.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje https://www.echa.europa.eu/
Apeliacinė komisija
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5) 89–94 straipsniuose išdėstytos svarbios su apeliaci
niais skundais susijusios nuostatos. 89 straipsnyje numatyta Apeliacinės komisijos steigimo tvarka. Kaip nustatyta pir
miau minėto reglamento 91 straipsnyje, komisija nagrinėja apeliacinius skundus dėl tam tikrų konkrečių Agentūros pri
imtų sprendimų.
Kaip nustatyta Biocidinių produktų reglamento (ES) Nr. 528/2012 (6) 77 straipsnyje, Apeliacinė komisija taip pat nagri
nėja apeliacinius skundus dėl Agentūros priimtų sprendimų.
Apeliacinę komisiją sudaro pirmininkas ir du kiti nariai, kurie yra Agentūros darbuotojai. Jie turi pakaitinius narius,
kurie jiems atstovauja, kai patys nariai nedalyvauja. Pakaitiniai nariai nėra Agentūros darbuotojai. Komisijos pirmininko
ir narių kvalifikacijos reikalavimai apibrėžti 2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1238/2007, nustatan
čiame Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles (7). Pagal šį Reglamentą
Apeliacinę komisiją sudaro techninę ir teisinę kvalifikaciją turintys nariai.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:lt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:lt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0060:0106:lt:PDF
OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).
(7) OL L 280, 2007 10 24, p. 10.
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Pirmininkas ir kiti Apeliacinės komisijos nariai yra nepriklausomi. Priimdami sprendimus jie neturi būti saistomi jokių
nurodymų. Jie negali eiti kitų pareigų Agentūroje.
Apeliacinės komisijos pirmininkas ir kiti jos nariai priimdami sprendimus dėl apeliacinių skundų laikysis procedūros,
nustatytos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 771/2008 (8) su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu
(ES) 2016/823 (9), organizavimo taisyklių ir ta procedūra vadovausis.
Siekiant užtikrinti sklandų Apeliacinės komisijos veikimą, jai vykdyti pareigas padeda registras, kuriam vadovauja
registro vedėjas. Registro vedėją tiesiogiai skiria Apeliacinės komisijos pirmininkas.
Mes siūlome
Techninę kvalifikaciją turinčio pakaitinio Apeliacinės komisijos nario užduotys, be kita ko:
— nepriklausomai ir nešališkai ištirti apeliacinius skundus ir dėl jų priimti sprendimus,
— laikytis procedūros teisinių principų ir taisyklių,
— eiti apeliacinių skundų pranešėjo pareigas,
— atlikti parengiamuosius apeliacinių skundų tyrimus,
— nuspręsti dėl apeliacinių skundų priimtinumo,
— rengti pranešimus suinteresuotosioms šalims,
— dalyvauti žodiniame nagrinėjime,
— laiku ir tinkamai parengti sprendimų dėl apeliacinių skundų projektus,
— dalytis specializuotomis žiniomis apie chemines medžiagas ar analogiškas chemines medžiagas.
Daugiau informacijos apie Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinę komisiją pateikta https://echa.europa.eu/
about-us/who-we-are/board-of-appeal.
Kandidatai privalo (tinkamumo kriterijai)
Kad kandidatas galėtų dalyvauti atrankoje, paskutinę paraiškų pateikimo dieną jis turi atitikti toliau išvardytus oficialius
kriterijus:
— būti Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies (Islandijos, Lichtenšteino
arba Norvegijos) pilietis,
— turėti pripažintą išsilavinimą:
— būti sėkmingai baigęs ketverių ar daugiau metų trukmės universitetines studijas, suteikiančias teisę stoti į magist
rantūrą, arba
— būti sėkmingai baigęs trejų ar daugiau metų trukmės universitetines studijas ir turėti diplomą, taip pat turėti dar
vienų metų profesinės patirties (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į profesinę patirtį, įgytą bai
gus studijas, kurios reikalaujama toliau),
— turėti bent 12 metų profesinės patirties su REACH susijusiose mokslo ar technikos srityse, įskaitant pavojingumo
vertinimą, poveikio vertinimą ar rizikos valdymą, susijusius su cheminių medžiagų keliamu pavojumi žmonių sveika
tai ar aplinkai, ar atitinkamose srityse (įgytos gavus universitetinį išsilavinimą arba išsilavinimą ir patirtį ar pirmiau
minėtą lygiavertę kvalifikaciją), įskaitant bent penkerių metų profesinę patirtį cheminių medžiagų reguliuojamojo
valdymo ar panašių reguliavimo sistemų srityje,
— puikiai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų (10) ir pakankamai gerai mokėti bent vieną kitą Europos
Sąjungos oficialiąją kalbą, kad galėtų tinkamai eiti savo pareigas.
Pageidautina, kad kandidatai galėtų išdirbti bet penkerių metų kadenciją.
(8) OL L 206, 2008 8 2, p. 5.
(9) OL L 137, 2016 5 26, p. 4.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LT
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Be to, kandidatas paskutinę paraiškų pateikimo dieną turi atitikti toliau išvardytus oficialius kriterijus:
— naudotis visomis piliečio teisėmis,
— būti įvykdęs visas su karo tarnyba susijusiais įstatymais nustatytas prievoles,
— pateikti tinkamas rekomendacijas dėl tinkamumo vykdyti pareigas (11);
Mes ieškome (atrankos kriterijai)
— gerai išmanyti REACH ir ES teisės aktų dėl biocidų ar panašių reguliavimo sistemų techninius aspektus (12),
— gebėti priimti sprendimus ir dirbti kolegialiai su kitais,
— turėti gerus žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius (pagrindinė agentūros bendravimo kalba yra anglų kalba).
Privalumu bus laikoma:
— reguliavimo procedūrų ir teismų praktikos žinojimas ir išmanymas,
— pagrįsta patirtis Europos Sąjungos teisės, susijusios su cheminėmis medžiagomis, srityje ar kitoje panašioje regulia
vimo srityje,
— darbo kolegialioje institucijoje patirtis,
— darbo įvairių kultūrų ir kalbų aplinkoje patirtis;
Atranka, paskyrimas ir įdarbinimo sąlygos
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 sąlygas dėl techninę kvalifikaciją turinčių pakaitinių ir (arba) papildomų narių
skyrimo sprendžia Valdančioji taryba, remdamasi Komisijos pasiūlytu tinkamų kandidatų sąrašu.
Komisija skelbia šį kvietimą dalyvauti konkurse, kad galėtų sudaryti ir Valdančiajai tarybai pasiūlyti kandidatų į techninę
kvalifikaciją turinčių pakaitinių ir (arba) papildomų narių pareigas sąrašą. Kandidatai turėtų žinoti, kad įtraukimas
į Europos Komisijos sąrašą dar nereiškia, kad jie bus įdarbinti.
Pakaitiniai ir (arba) papildomi nariai bus įrašyti į rezervo sąrašą, o Apeliacinė komisija juos kvies dirbti, kai nebus visu
etatu dirbančių narių arba kai reikės užtikrinti pakankamą apeliacinių skundų nagrinėjimo spartą. Pakaitiniai ir (arba)
papildomi nariai agentūros darbuotojais neskiriami. Todėl pakaitiniams ir (arba) papildomiems nariams nereikia sustab
dyti dabartinės profesinės veiklos, bet ta veikla negali pažeisti Apeliacinės komisijos narių nepriklausomumo
reikalavimo.
Apeliacinės komisijos kadencija yra penkeri metai. Ji gali būti pratęsta vieną kartą.
Europos Komisija rengs techninę kvalifikaciją turinčių Apeliacinės komisijos pakaitinių ir (arba) papildomų narių
atranką. Tuo tikslu ji sudarys atrankos komisiją, kuri pakvies į pokalbį visus kandidatus, kurie atitinka pirmiau nurody
tus tinkamumo reikalavimus ir kurių profilis geriausiai atitinka konkrečius reikalavimus, atsižvelgiant į jų privalumus ir
pirmiau išdėstytus pokalbiui taikomus kriterijus.
Po pokalbio atrankos komisija parengs tinkamiausių kandidatų sąrašą. Šį sąrašą patvirtins Europos Komisija ir jis bus
perduotas Agentūros Valdančiajai tarybai. Pastaroji surengs pokalbį su kandidatais, įtrauktais į Europos Komisijos trum
pąjį sąrašą, ir paskirs techninę kvalifikaciją turinčius Apeliacinės komisijos pakaitinius ir (arba) papildomus narius.
Dėl praktinių priežasčių ir kad, atsižvelgiant į kandidatų ir Agentūros interesus, atrankos procedūra būtų užbaigta kuo
greičiau, procedūra rengiama tik anglų kalba. Nepaisant to, atrankos komisijos per pokalbį (-ius) tikrins, ar kandidatai
atitinka reikalavimą pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą ES oficialiąją kalbą.
(11) Prieš įdarbinimą atrinkto kandidato bus paprašyta pateikti oficialią neteistumo pažymą.
(12) Tokios reguliavimo sistemos, kuriomis reglamentuojami, pvz., augalų apsaugos produktai, biocidai, maisto priedai, vaistų pramonės
ir kosmetikos gaminiai, yra Vandens pagrindų direktyva, Integruotos taršos prevencijos ir kontrolės direktyva, Seveso direktyva, su
cheminėmis medžiagomis susijusio profesinės sveikatos ir darbo saugos reguliavimo nuostatos.

C 104/8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 3 19

Atlyginimas pakaitiniams ir (arba) papildomiems nariams mokamas už kiekvieną bylą atskirai mokant dienos mokestį.
Šiuo metu pakaitinio ir (arba) papildomo nario, kurį pirmininkas paskyrė tam tikro apeliacinio skundo pranešėju, vienos
faktinės darbo dienos (8,0 valandos) atlyginimas yra ne daugiau kaip 400 EUR (ne daugiau kaip 6 000 EUR už vieną
bylą) arba ne daugiau kaip 300 EUR už vieną faktinę pakaitinio ir (arba) papildomo nario, neturinčio pranešėjo parei
gos, darbo dieną (ne daugiau kaip 4 500 EUR už vieną bylą). Be to, abiem atvejais bus kompensuotos kelionės išlaidos ir
mokami dienpinigiai maisto ir nakvynės išlaidoms atlyginti (13).
Pakaitiniai ir (arba) papildomi nariai privalo deklaruoti visus interesus, dėl kurių gali kilti konfliktas einant pareigas Ape
liacinėje komisijoje, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 90 straipsnio 5 ir 6 dalis.
Šioms pareigoms skirtas rezervo sąrašas galios penkerius metus nuo datos, kai Valdančioji taryba priims sprendimą dėl
narių paskyrimo.
Paraiškų teikimas
Prieš teikdamas paraišką turėtumėte atidžiai įvertinti, ar atitinkate visus kandidatams taikomus tinkamumo kriterijus (žr.
skyrelį „Kandidatai privalo“), ypač diplomų, profesinės patirties ir kalbų mokėjimo reikalavimus. Jeigu netenkinamas
bent vienas iš šių tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros.
Kandidatai turi turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas jūsų registracijai, be to, juo su jumis bus bendraujama
įvairiais atrankos procedūros etapais. Turėtų būti nurodyti visi per atrankos procesą padaryti kandidato e. pašto adreso
pakeitimai.
Kad paraišką būtų galima papildyti, kandidatai turi išsiųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką šiuo e. pašto adresu:
GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu.
Kandidatai kviečiami nurodyti visas ES kalbas, kurias jie moka, ir atitinkamą mokėjimo lygį pagal Bendrą Europos kalbų
mokėjimo orientacinę sistemą (14). Kandidatai gaus e. laišką, kuriuo patvirtinama, kad jų paraiška užregistruota. Atkreip
kite dėmesį, kad jei patvirtinimo e. paštu nėra, paraiška neužregistruota. Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kyla
techninių problemų, siųskite e. laišką adresu grow-d1@ec.europa.eu.
Galutinis terminas
Galutinis registracijos terminas – 2019 m. balandžio 26 d. 12.00 val. Briuselio laiku. Registracijos formos, kurias
vėluojama nusiųsti, nepriimamos.
Svarbi informacija kandidatams
Kandidatams primenama, kad atrankos komitetų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba
netiesiogiai susisiekti su šių komitetų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu.
Kad paraiškos būtų galiojančios, suinteresuotieji asmenys turi įkelti gyvenimo aprašymą (PDF formatu) ir internetu užpil
dyti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 ženklų). Kandidatai motyvaciniame laiške turi nurodyti pareigas, į kurias
pretenduoja.
Pageidautina, kad gyvenimo aprašymas būtų parengtas naudojant europinio gyvenimo aprašymo šabloną. Jei kuris nors
iš minėtų dokumentų yra ne anglų kalba, jį būtina išversti. Diplomų, rekomendacijų, patirtį įrodančių ir kitų dokumentų
patvirtintų kopijų kartu siųsti nereikia, bet jas reikės pateikti vėlesniu procedūros etapu, jei to bus paprašyta.
Nepriklausomumas ir interesų deklaravimas
Apeliacinės komisijos narys ir jo pakaitiniai ir (arba) papildomi nariai veikia nepriklausomai, gina viešąjį interesą ir
deklaruoja bet kokius interesus, kurie galėtų būti vertinami kaip trukdantys jų nepriklausomumui. Paraiškoje kandidatai
turi patvirtinti, kad yra pasirengę padaryti tą patį.
Atsižvelgiant į pareigybės specifiką, į atrankos pokalbį pakviesti kandidatai privalės pasirašyti deklaraciją dėl jų dabarti
nių ar būsimų interesų, kurie gali būti vertinami kaip trukdantys jų nepriklausomumui.
(13) Žr. Valdančiosios tarybos sprendimą (dokumentas MB/10/2014, 2014 m. kovo 20 d.)
https://echa.europa.eu/documents/10162/21678309/final_mb_10_2014_remuneration_of_aams_of_boa_annexes_included_en.pdf/
79489824-0381-4364-a73c-7118fd5ee130
(14) https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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Be to, kandidatai turi atitikti ECHA Valdančiosios tarybos kandidatams keliamus reikalavimus (15).
Lygios galimybės
Europos Sąjunga taiko lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką pagal Tarnybos nuostatų (16) 1 straipsnio d punktą.
Ji deda visas pastangas, kad išvengtų bet kokios diskriminacijos įdarbinimo procese, ir aktyviai ragina moteris teikti
paraiškas.
Asmens duomenų apsauga
Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (17). Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir apsaugai.

(15) žr. dokumentą MB/45/2013 final: https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/final_mb_45_2013_eligibility_crit_guid_en.pdf
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šie reikalavimai dabar yra peržiūrimi, ir per kelias ateinančias savaites pagal PRO-0067 procedūrą dėl
galimų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo atnaujinta jų versija bus paskelbta ECHA svetainėje: https://echa.europa.eu/web/
guest/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/conflicts-of-interest
(16) Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
https://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LT:PDF
(17) OL L 295, 2018 11 21, p. 39.

