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Överväldigande mottagande
Jag känner mig hedrad att jag min första dag i tjänsten här i Helsingfors välkomnas av
statsminister Matti Vanhanen, stadsdirektör Jussi Pajunen och kommissionens
vice ordförande Günter Verheugen.
Jag vill väldigt gärna utnyttja det här tillfället att tacka Europeiska kommissionen
och Finlands regering på Europeiska kemikaliemyndighetens vägnar för alla
förberedelser som gjort det möjligt för myndigheten att omedelbart starta i sina egna
lokaler.
Jag är också tacksam för det stöd Helsingfors stad gett till myndighetens personal
när de flyttat hit.

Den här pressträffen
Det viktigaste målet med min presentation här idag är att starta myndighetens
webbplats. Den är inte bara myndighetens ansikte utåt utan också dess vikigaste
kommunikationskanal med omvärlden. Vi kommer att använda den för att informera
industrin, medierna och allmänheten om myndighetens verksamhet. Observera också
att alla som medverkar i REACH-handläggningen ska kommunicera över Internet med
myndigheten, ett snabbare, säkrare och miljövänligare kommunikationssätt.
Webbplatsen visar er hur man gör.

START AV MYNDIGHETENS WEBBPLATS

Myndighetens webbplats ger information, vägledning, verktyg och hjälp
Myndighetens webbplats echa.europa.eu är tänkt att bli den punkt dit man vänder sig
för information om REACH och myndigheten.
Låt mig helt kort visa några delar som kan vara intressanta.
Som ni kan se på ingångssidan finns webbplatsen redan tillgänglig på flera språk,
bl.a. svenska, och fler språk kommer snart.
Från ingångssidan hittar man lätt alla avdelningar:
¾ ”Om myndigheten” med information om myndigheten, dess uppgift och
verksamhet.
Här finns t.ex. information om styrelsen, som kommer att sammanträda för första
gången senare den här månaden.
¾ Under ”Press och evenemang” finns t.ex. dagens pressmaterial och bilder från vårt
bildarkiv för gratis nedladdning.

¾ Avdelningen ”REACH” ger tillgång till
• navigatorverktyget som hjälper företagen att ta reda på vad de är skyldiga att
göra enligt REACH,
• rådgivning om hur de ska fullgöra sina skyldigheter,
•
•

IT-verktyg som ska användas för att skicka ifyllda blanketter till myndigheten,
och
nationella hjälptjänster som ger råd och hjälp med stöd av myndighetens
hjälptjänst.

¾ Sist men inte minst vill jag peka på avdelningen ”Arbeta hos oss” där vi bl.a.
kommer att lägga ut våra lediga platser. Alla som är intresserade av att arbeta för
myndigheten bör titta på den här sidan regelbundet.
Myndigheten inhyses i renoverade lokaler med modern IT-utrustning
Efter frågestunden bjuder jag er på kaffe i våra renoverade lokaler på andra våningen.
Vice ordförande Günter Verheugen kommer att finnas tillgänglig för att svara på frågor.
Jag kommer också att vara där om ni vill ha svar på mer detaljerade frågor om
myndigheten.
Om ni vill veta mer om webbplatsen och hjälptjänsterna ordnar min personal
demonstrationer och ni kan få en titt på våra flexibla kontor med öppen planlösning
och modern informationsteknik.
Tack så mycket.

