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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget

Formålet med forslaget er at etablere REACH-systemet og oprette Det Europæiske 
Kemikalieagentur. Dette forslag ændrer direktiv 67/548/EØF om emballering og etikettering 
med henblik på at tilpasse det til bestemmelserne i forslaget om REACH (registrering, 
vurdering og godkendelse af kemikalier). Retsakten er et direktiv fra Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Direktiv 67/548/EØF fastsætter ikke blot regler for klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer, men også om anmeldelse af nye stoffer til de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, før de markedsføres. Kommissionen har fremsat forslag (med 
betegnelsen REACH) om et enhedssystem for alle stoffer, idet industrien pålægges ansvaret 
for at tilvejebringe data om stoffernes iboende egenskaber og for at vurdere risiciene i 
forbindelse med deres anvendelse.

Den nye REACH-forordning indfører samme krav til registrering af nye kemikalier som for 
de eksisterende stoffer, hvilket betyder, at reglerne om anmeldelse af nye kemikalier i 
direktiv 67/548/EØF skal ophæves. REACH-forslaget indeholder dog ikke på nuværende 
tidspunkt regler om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, hvorfor de 
relevante dele af direktiv 67/548/EØF fortsat vil finde anvendelse.

Det Europæiske Kemikalieagentur

Forordningen har samtidig til formål at oprette Det Europæiske Kemikalieagentur.
Agenturet skal styre de tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af REACH-
systemet på fællesskabsniveau med det mål at sikre, at REACH-systemet fungerer godt, og at 
interessenterne har tillid til det.

Direktiv 67/548/EØF indeholder en række bilag om informationskrav og de 
prøvningsmetoder, der skal anvendes. Indholdet af disse bilag vil figurere som bilag til 
REACH-lovgivningen, og de skal derfor ophæves i direktivet. Det vil desuden som følge af 
vedtagelsen af REACH-lovgivningen være nødvendigt at ændre en lang række henvisninger 
til både prøvningsmetoder og informationskrav. Ifølge forslaget skal Kommissionens direktiv 
93/76/EØF desuden ophæves.

Finansielle virkninger

Ifølge finansieringsoversigten til forslaget skal der oprettes en ny budgetpost "Den nye 
kemikalielovgivning (REACH) og oprettelse af et kemikalieagentur" inden for politikområde 
02 VIRKSOMHEDER og inden for Aktivitet 04 – BEDRE FUNKTION AF DET INDRE 
MARKED.
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Gennem tiltagets 11-årige varighed forventes tilskuddet fra EU til Det Europæiske 
Kemikalieagentur til dækning af underskuddet at udgøre ca. 78,8 millioner €, svarende til ca. 
22 % af agenturets samlede budget
Finansieringsstøtte - Fællesskabets bidrag til det nye kemikalieagentur 
(forpligtelsesbevillinger i mio euro)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 I alt 

2004-2016

0 0 11.697 15.061 0 4.042 28.185 19.881 0 78.8

Ordføreren har fokuseret på det foreslåede agentur. Ændringsforslagene har til formål at 
forbedre den budgetmæssige og forvaltningsmæssige gennemsigtighed og at fremhæve og 
præcist definere Europa-Parlamentets rolle som budgetmyndighed.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 71

Der oprettes et Europæisk 
Kemikalieagentur.

Der oprettes et Europæisk 
Kemikalieagentur. Værtsmedlemsstaten 
letter agenturets oprettelse og drift og 
bidrager økonomisk hertil .

Begrundelse

I forbindelse med finansforordningen fra 2002 blev Parlamentet og Rådet enige om, at 
værtsmedlemsstater skulle deltage i oprettelsen af nye organer på deres område. Værtslandet 
bør yde et økonomisk bidrag.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 75, STK. 1

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 6 
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 3 enkeltpersoner uden 
stemmeret fra de berørte parter, der udpeges 
af Kommissionen.

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, 6 
medlemmer, der udpeges af Europa-
Parlamentet, og 6 repræsentanter, der 
udpeges af Kommissionen, samt 3 
enkeltpersoner uden stemmeret fra de 
berørte parter, der udpeges af 
Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at Europa-Parlamentet inddrages i ledelsen af agenturet.

Ændringsforslag 3

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ARTIKEL 75, STK. 3

3. Mandatperioden er fire år. Den kan 
fornyes én gang. For det første mandat 
udpeger Rådet og Kommissionen dog tre af 
deres kandidater, for hvilke mandatperioden 
skal være 6 år.

3. Mandatperioden er fire år. Den kan 
fornyes én gang. Til det første mandat 
udpeger Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen dog tre af deres kandidater, 
for hvilke mandatperioden skal være 6 år.

Begrundelse

Ændringsforslaget er en konsekvens af ændringsforslag 2, som indfører repræsentanter fra 
Europa-Parlamentet i agenturets bestyrelse.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 75, STK. 3A (nyt)

3a. Den af Kommissionen opstillede liste 
fremsendes til Europa-Parlamentet 
sammen med de relevante 
baggrundsdokumenter. Europa-
Parlamentet kan senest tre måneder efter at 
have modtaget denne meddelelse forelægge 
sine synspunkter til behandling i Rådet, 
som derefter udpeger bestyrelsen.

Begrundelse

Europa-Parlamentets inddragelse i udnævnelsen af bestyrelsen bør fremmes.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 76, STK. 2 A (nyt)

2a. Den valgte formand præsenterer sig for 
Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Med henblik på at styrke demokrati og ansvarlighed bør Europa-Parlamentet have mulighed 
for at lære formanden og hans program at kende.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 80, STK. 2, afsnit 1

2. Agenturets administrerende direktør 2. Agenturets administrerende direktør 
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udpeges af bestyrelsen på grundlag af merit 
og dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige egenskaber samt relevant
erfaring inden for kemikaliesikkerhed og 
kemikalielovgivning. Bestyrelsen træffer 
afgørelse med to tredjedeles flertal blandt 
alle de stemmeberettigede medlemmer.

udpeges af bestyrelsen på grundlag af merit 
og dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige egenskaber samt relevant 
erfaring inden for kemikaliesikkerhed og 
kemikalielovgivning. Inden kandidaten 
udpeges, opfordres han til at afgive en 
erklæring til det respektive 
parlamentsudvalg og til at besvare 
spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
Bestyrelsen træffer afgørelse med to 
tredjedeles flertal blandt alle de 
stemmeberettigede medlemmer.

Begrundelse

Med henblik på at styrke demokrati og ansvarlighed bør Europa-Parlamentet have mulighed 
for at lære kandidaten til administrerende direktør at kende, inden han udpeges.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 97

De finansielle regler, der skal gælde for 
agenturet, vedtages af bestyrelsen efter 
høring af Kommissionen. De må ikke afvige 
fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, 
medmindre dette er nødvendigt netop for 
agenturets drift og kun med forudgående 
accept fra Kommissionens side.

De finansielle regler, der skal gælde for 
agenturet, vedtages af bestyrelsen efter 
høring af Kommissionen. De må ikke afvige 
fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 
af 23. december 2002 om 
rammefinansforordning for de organer, der 
er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, medmindre dette er nødvendigt 
netop for agenturets drift og kun med 
forudgående accept fra Kommissionens side.
Budgetmyndigheden godkender sådanne 
undtagelser.

Begrundelse

Undtagelser fra de generelle principper i finansforordningen bør begrænses og være så 
gennemskuelige som muligt, og desuden skal de godkendes af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 101, STK. 1
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1. Agenturets personale er omfattet af de 
regler og forskrifter, der gælder for 
tjenestemænd og øvrige ansatte ved De 
Europæiske Fællesskaber. Agenturet 
udøver over for personalet de beføjelser, 
som er overdraget til 
ansættelsesmyndigheden.

1. Agenturets personale er omfattet af 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og af 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
Fællesskaberne, der er fastlagt i Rådets 
forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 
259/68, senest ændret ved Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004.
Agenturet udøver over for personalet de 
beføjelser, som er overdraget til 
ansættelsesmyndigheden.

Begrundelse

Tydeliggørelse af agenturpersonalets retlige status.
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