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SHORT JUSTIFICATION

The proposal

The purpose of the proposal is to establish the REACH system and to create the European 
Chemicals Agency. This proposal amends Directive 67/548/EC on packaging and labelling 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chemicals in Directive 67/548/EEC have to be repealed.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the REACH legislation and thus they have to be repealed from the Directive.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.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKKEL

Asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur. Asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur.
Asukohaliikmesriik toetab agentuuri 
asutamist ja tööd ning annab selleks oma 
rahalise panuse.

Justification

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.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 75 LÕIGE 1

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kuuest komisjoni poolt nimetatud esindajast 

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast, 
kuuest Euroopa Parlamendi poolt 

  
1 ELTs seni avaldamata.



AD\573653ET.doc 5/8 PE 353.540v02-00

ET

ning kolmest komisjoni poolt nimetatud 
hääleõiguseta isikust, kes on valitud 
huvitatud poolte hulgast.

nimetatud liikmest ja kuuest komisjoni poolt 
nimetatud esindajast ning kolmest komisjoni 
poolt nimetatud hääleõiguseta isikust, kes on 
valitud huvitatud poolte hulgast.

Justification

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

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 75 LÕIGE 3

3. Agentuuriaja pikkus on neli aastat. Sama 
isikut võib üks kord ametisse tagasi 
nimetada. Esimesel agentuuriajal määravad 
nõukogu ja komisjon siiski kumbki kolm 
kandidaati, kelle puhul on agentuuriaja 
pikkus kuus aastat.

3. Ametiaja pikkus on neli aastat. Sama 
isikut võib üks kord ametisse tagasi 
nimetada. Esimese mandaadi ajaks
määravad nõukogu, Euroopa Parlament ja 
komisjon siiski igaüks kolm kandidaati, 
kelle puhul on ametiaja pikkus kuus aastat.

Justification

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

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 75 LÕIGE 3 A (uus)

3a. Komisjoni koostatud nimekiri 
edastatakse Euroopa Parlamendile koos 
asjakohaste taustdokumentidega. Kolme 
kuu jooksul pärast teabe edastamist võib 
Euroopa Parlament esitada oma 
seisukohad kaalumiseks nõukogule, mis 
seejärel nimetab ametisse juhatuse.

Justification

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

Muudatusettepanek 5
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ARTIKLI 76 LÕIGE 2 A (uus)

2a. Ametisse valitud esimees peaks ennast 
Euroopa Parlamendile tutvustama.

Justification

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.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 80 LÕIGE 2

2. Agentuuri tegevdirektori nimetab 
ametisse juhatus, pidades silmas tema 
teeneid, dokumentaalselt tõendatud haldus-
ja juhtimisoskusi ning tema asjakohaseid 
kogemusi kemikaaliohutuse või 
reguleerimise valdkonnas. Juhatus langetab 
oma otsuse oma kõikide hääleõiguslike 
liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega.

2. Agentuuri tegevdirektori nimetab 
ametisse juhatus, pidades silmas tema 
teeneid, dokumentaalselt tõendatud haldus-
ja juhtimisoskusi ning tema asjakohaseid 
kogemusi kemikaaliohutuse või 
reguleerimise valdkonnas. Enne 
ametissenimetamist kutsutakse kandidaat 
vastavasse parlamendikomisjoni ettekannet 
tegema ja liikmete küsimustele vastama.
Juhatus langetab oma otsuse oma kõikide 
hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega.

Juhatus on volitatud tegevdirektori 
agentuurist vabastama kooskõlas sama 
menetlusega.

Juhatus on volitatud tegevdirektori 
agentuurist vabastama kooskõlas sama 
menetlusega.

Justification

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.

Muudatusettepanek 7
ARTIKKEL 97

Agentuuri suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu, 
olles eelnevalt komisjoniga konsulteerinud.
Need ei tohi lahkneda määrusest (EÜ, 
Euratom) nr 2343/2002(16), välja arvatud 
juhul, kui see on konkreetselt vajalik 

Agentuuri suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu, 
olles eelnevalt komisjoniga konsulteerinud.
Need ei tohi lahkneda määrusest (EÜ, 
Euratom) nr 2343/2002(16), 23. detsember 
2002, raamfinantsmääruse kohta 



AD\573653ET.doc 7/8 PE 353.540v02-00

ET

agentuuri tegevuseks ja komisjon on andnud 
oma eelneva nõusoleku.

asutustele, millele viidatakse Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, 
välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt 
vajalik agentuuri tegevuseks ja komisjon on 
andnud oma eelneva nõusoleku.
Eelarvepädev institutsioon kinnitab need 
erandid.

Justification

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.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 101 LÕIGE 1

1. Agentuuri töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste agentuurnike ja teiste 
teenistujate suhtes kehtivat reglementi.
Agentuur kasutab oma töötajate suhtes 
ametisse nimetavale asutusele või
agentuurisikule antud volitusi.

1. Agentuuri töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju ja Euroopa ühenduste 
teiste teenistujate teenistustingimusi, nagu 
on sätestatud nõukogu määrusega (EMÜ, 
Euratom, ESTÜ) nr 259768, mida on 
viimati muudetud nõukogu määrusega 
(EÜ, Euratom) nr 723/2004. Agentuur 
kasutab oma töötajate suhtes ametisse 
nimetavale asutusele või ametiisikule antud 
volitusi.

Justification

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