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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The proposal

The purpose of the proposal is to establish the REACH system and to create the European 
Chemicals Agency. This proposal amends the Directive 67/548/EC on packaging and labeling 
in order to adapt it to the provisions of the proposals on REACH (Registration, Evaluation 
and Authorisation of Chemicals). The legislative act is a Directive of the European Parliament 
and of the Council.

The Directive 67/548/EC sets out rules not only on how to classify, package and label 
dangerous substances, but also on how to notify new substances to the Competent Authorities 
in the relevant Member State before placing them on the market. The Commission has 
presented proposals (entitled REACH) on a single regulatory system for all substances giving 
industry the responsibility for generating data on the inherent properties of substances and for 
assessing the risks related to their use.

The new REACH Regulation will introduce the same registration requirements for new 
chemicals as for the existing substances which means that the rules for notification of new 
chemicals in Directive 67/548/EEC have to be repealed. However, the REACH proposal does 
not at present include rules for the classification, labelling and packaging of dangerous 
substances and hence the relevant parts of Directive 67/548/EEC will continue to apply. 

European Chemicals Agency

The regulation aims, at the same time, at establishing the European Chemicals Agency. The 
Agency will manage the technical, scientific and administrative aspects of the REACH system 
at Community level, aiming to ensure that the REACH system functions well and has 
credibility with all stakeholders.

The Directive 67/548/EEC contains several Annexes related to information requirements and 
testing methods to be used. The content of these annexes will be taken over by the Annexes to 
the REACH legislation and thus they have to be repealed from the Directive. Moreover, a 
substantial number of references to testing methods and information requirements must be 
amended as a consequence of the introduction of the REACH legislation. In addition, the 
proposal seeks to repeal the Commission Directive 93/67/EEC. 

Financial implications

The proposal legislative financial statement proposes creation of a new budget line "Future 
chemicals legislation (REACH) and creation of a Chemicals Agency", within policy area 02 
ENTERPRISE and within Activity 04 GETTING STILL MORE FROM THE INTERNAL 
MARKET.

Over the 11 years period of the action, the EC contribution to the European Chemicals 
Agency in the form of a balancing subsidy is estimated at € 78.8 million or about 22% of the 
total budget of the Agency.
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Financial intervention - Community Contribution to new Chemicals Agency (commitment 
appropriations in € million)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

2004-2016

0 0 11.697 15.061 0 4.042 28.185 19.881 0 78.8

Your draftsperson focuses on the proposed Agency. The amendments aim at improving the 
budgetary and management transparency and at underlining and defining precisely the role of 
the European Parliament as a budgetary authority.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
článek 71

Zřizuje se Evropská agentura pro 
chemikálie.

Zřizuje se Evropská agentura pro 
chemikálie. Hostitelské členské státy 
usnadní zřízení a provoz agentury a 
finančně na ně přispějí.

Odůvodnění

In the context of the 2002 Financial Regulation, Parliament and the Council agreed that the 
host Member States should participate in the installation of new bodies on their territories. 
The host country should provide a financial contribution.

Pozměňovací návrh 2
čl. 75 odst. 1

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
členských států jmenovaných Radou a šesti 
zástupců jmenovaných Komisí a ze tří 
jednotlivců jmenovaných Komisí, kteří 
zastupují zúčastněné strany, nemají však 
hlasovací práva.

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
členských států jmenovaných Radou, šesti 
členů jmenovaných Evropským 
parlamentem a šesti zástupců jmenovaných 
Komisí a ze tří jednotlivců jmenovaných 
Komisí, kteří zastupují zúčastněné strany, 
nemají však hlasovací práva.

Odůvodnění

The amendment ensures the involvement of the European Parliament in the management of 
  

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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the Agency.

Pozměňovací návrh 3
čl. 75 odst. 3

3. Funkční období je čtyřleté. Může být 
jednou prodlouženo. Pro první funkční 
období však Rada a Komise určí tři své 
kandidáty, u nichž bude funkční období 
šestileté.

3. Funkční období je čtyřleté. Může být 
jednou prodlouženo. Pro první funkční 
období však Rada, Evropský parlament a 
Komise určí tři své kandidáty, u nichž bude 
funkční období šestileté.

Odůvodnění

The amendment is a consequence of Amendment 2 which adds representatives of the 
European Parliament to the Management Board of the Agency.

Pozměňovací návrh 4
čl. 75 odst. 3 A (nový)

3a. Seznam vypracovaný Komisí je 
postoupen Evropskému parlamentu spolu 
s příslušnými podkladovými materiály. Do 
tří měsíců od oznámení může Evropský 
parlament předložit své připomínky 
k posouzení Radě, která pak  jmenuje 
správní radu.  

Odůvodnění

The involvement of the European Parliament in the appointment of the Management Board 
should be facilitated

Pozměňovací návrh 5
čl. 75 odst. 2 A (nový)

2a. Zvolený předseda by se měl představit 
Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

With the aim of strengthening democracy and accountability the European Parliament should 
be given a possibility to get to know the Chairman and his programme.
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Pozměňovací návrh 6
čl. 80 odst. 2

2. Výkonného ředitele agentury jmenuje 
správní rada na základě jeho zásluh 
a doložených správních a řídících 
schopností, jakož i odpovídající zkušenosti 
v oblasti chemické bezpečnosti nebo 
regulace chemikálií. Správní rada přijímá 
rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů 
všech svých členů s hlasovacím právem.

2. Výkonného ředitele agentury jmenuje 
správní rada na základě jeho zásluh 
a doložených správních a řídících 
schopností, jakož i odpovídající zkušenosti 
v oblasti chemické bezpečnosti nebo 
regulace chemikálií. Před jmenováním jsou 
kandidáti vyzváni, aby vystoupili s 
prohlášením před příslušným výborem 
Parlamentu a odpověděli na otázky, které 
jim poslanci Parlamentu položí. Správní 
rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech svých členů s 
hlasovacím právem.

Správní rada může výkonného ředitele 
propustit stejným postupem.

Správní rada může výkonného ředitele 
propustit stejným postupem.

Odůvodnění

With the aim of strengthening democracy and accountability the European Parliament should 
be given a possibility to ask questions to the candidate for the Executive Director, before his 
appointment.

Pozměňovací návrh 7
článek 97

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí 
finanční předpisy použitelné na agenturu. 
Tyto předpisy se smějí odchylovat od 
nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, pokud 
je to nezbytné pro zvláštní potřeby agentury 
a s předchozím souhlasem Komise.

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí 
finanční předpisy použitelné na agenturu. 
Tyto předpisy se smějí odchylovat od 
nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 
23. prosince 2002 o rámcovém finančním 
nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 
nařízení Rady (ES, Euratom) 1605/2002 o 
finančním nařízení platném pro souhrnný 
rozpočet Evropských společenství, pokud je 
to nezbytné pro zvláštní potřeby agentury a s 
předchozím souhlasem Komise. Tyto 
odchylky schvaluje rozpočtový orgán.
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Odůvodnění

Derogations to the general principles of the Financial Regulation should be limited and as 
transparent as possible, moreover they should be approved by the budgetary authority.

Pozměňovací návrh 8
čl. 101 odst. 1

1. Zaměstnanci agentury podléhají 
pravidlům a nařízením použitelným pro 
úředníky a jiné zaměstnance Evropských 
společenství. Agentura vzhledem ke svým 
zaměstnancům vykonává pravomoci 
příslušející zaměstnávajícím orgánům.

1. Zaměstnanci agentury podléhají 
Služebnímu řádu úředníků Evropských 
společenství a pracovnímu řádu  ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství 
stanovených nařízením Rady (EHS, 
Euratom, ESUO) č. 259/68 naposledy 
pozměněném nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 723/2004. Agentura vzhledem 
ke svým zaměstnancům vykonává 
pravomoci příslušející zaměstnávajícím 
orgánům.

Odůvodnění

Clarification of the legal status of the Agency's staff.
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