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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus

Ehdotuksen tarkoituksena on kemikaalien rekisteröinti-, arviointi- ja lupamenettely 
(REACH)-järjestelmän luominen ja Euroopan kemikaaliviraston perustaminen. Tällä 
ehdotuksella muutetaan pakkaamista ja merkintöjä koskevaa direktiiviä 67/548/ETY sen 
mukauttamiseksi REACH-järjestelmää koskevien ehdotusten säännöksiin. Säädös on 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Direktiivissä 67/548/EY säädetään vaarallisten aineiden luokituksen, pakkaamisen ja 
merkintöjen lisäksi myös siitä, miten uudet aineet on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille asianomaisessa jäsenvaltiossa ennen niiden saattamista markkinoille. Komissio 
teki ehdotuksia yhden sääntelyjärjestelmän luomisesta kaikkia aineita varten (REACH-
järjestelmä) ja osoitti teollisuudelle velvollisuuden tuottaa tietoja aineiden luontaisista 
ominaisuuksista ja arvioida niiden käyttöön liittyviä riskejä.

Uudessa REACH-asetuksessa otetaan käyttöön samat rekisteröintivaatimukset uusille 
kemikaaleille kuin olemassa oleville aineille, mikä tarkoittaa sitä, että direktiivin 67/548/ETY 
säännöt uusien kemikaalien ilmoittamisesta on kumottava. REACH-ehdotus ei kuitenkaan 
nykyisellään sisällä vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevia 
sääntöjä, vaan direktiivin 67/548/ETY vastaavia osia sovelletaan edelleen.

Euroopan kemikaalivirasto

Asetuksen tarkoituksena on samalla Euroopan kemikaaliviraston perustaminen. Virasto 
hallinnoi REACH-järjestelmän tekniset, tieteelliset ja hallinnolliset näkökohdat yhteisön 
tasolla ja pyrkii varmistamaan, että REACH-järjestelmä toimii moitteettomasti ja että sillä on 
uskottavuutta kaikkien alan toimijoiden keskuudessa.

Direktiivi 67/548/ETY sisältää useita liitteitä, jotka koskevat tietovaatimuksia ja käytettäviä 
testausmenetelmiä. Näiden liitteiden sisältö siirretään REACH-säädöksen liitteisiin, joten ne 
on kumottava direktiivistä. Lisäksi huomattava määrä viittauksia testausmenetelmiin ja 
tietovaatimuksiin on muutettava REACH-säädöksen antamisen seurauksena. Lisäksi 
ehdotuksessa pyritään kumoamaan komission direktiivi 93/67/ETY.

Taloudelliset vaikutukset

Ehdotuksessa lainsäädäntöesitykseen liitettäväksi rahoitusselvitykseksi esitetään uuden 
budjettikohdan luomista "Tuleva kemikaalilainsäädäntö (REACH-järjestelmä) ja 
kemikaaliviraston perustaminen" toimintalohkoon 02 YRITYKSET ja toimintaan 04 
SISÄMARKKINOIDEN PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN. 

Arvioidaan, että 11 toimintavuoden aikana EY:n osuus Euroopan kemikaaliviraston 
rahoituksesta on tasapainottavan tuen muodossa 78,8 miljoonaa euroa eli noin 22 prosenttia 
viraston kokonaisbudjetista.
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Rahoitustuki – Yhteisön osuus uuden kemikaaliviraston rahoituksesta
(maksusitoumusmäärärahat miljoonaa euroa)

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

2004-2016

0 0 11 697 15 061 0 4 042 28 185 19 881 0 78 8

Parlamentin valmistelija käsittelee ensisijaisesti virastoehdotusta. Tarkistuksilla on tarkoitus 
parantaa talousarvion ja hallinnon avoimuutta sekä tuoda esiin ja määritellä tarkasti Euroopan 
parlamentin rooli budjettivallan käyttäjänä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
71 ARTIKLA

Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto. Perustetaan Euroopan kemikaalivirasto. 
Isäntäjäsenvaltion on helpotettava ja 
taloudellisesti tuettava viraston 
perustamista ja toimintaa.

Perustelu

Vuoden 2002 varainhoitoasetuksen puitteissa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että 
isäntäjäsenvaltiot osallistuvat uusien elinten perustamiseen alueellaan. Isäntäjäsenvaltion on 
annattava rahoitustukea.

Tarkistus 2
75 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 

1. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta 
neuvoston nimittämästä jäsenvaltioiden 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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edustajasta ja kuudesta komission 
nimittämästä edustajasta sekä kolmesta 
komission nimittämästä sidosryhmiä 
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

edustajasta, kuudesta Euroopan 
parlamentin nimittämästä jäsenestä ja 
kuudesta komission nimittämästä edustajasta 
sekä kolmesta komission nimittämästä 
sidosryhmiä edustavasta henkilöstä, joilla ei 
ole äänioikeutta.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan Euroopan parlamentin osallistuminen viraston hallintoon.

Tarkistus 3
75 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama 
henkilö voidaan yhden kerran nimittää 
uudelleen hallintoneuvoston jäseneksi. 
Ensimmäistä toimikautta varten neuvosto ja 
komissio osoittavat kuitenkin kolme 
nimittämistään jäsenistä, joiden osalta tämä 
kausi on kuusi vuotta.

3. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama 
henkilö voidaan yhden kerran nimittää 
uudelleen hallintoneuvoston jäseneksi. 
Ensimmäistä toimikautta varten neuvosto, 
Euroopan parlamentti ja komissio 
osoittavat kuitenkin kolme nimittämistään 
jäsenistä, joiden osalta tämä kausi on kuusi 
vuotta.

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksesta 2, jossa Euroopan parlamentin edustajat otetaan 
mukaan viraston hallintoneuvostoon.

Tarkistus 4
75 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Komission laatima luettelo, johon on 
liitetty tarvittavat tausta-asiakirjat, 
toimitetaan Euroopan parlamentille. 
Kolmen kuukauden kuluessa 
tiedonannosta Euroopan parlamentti voi 
toimittaa näkemyksensä pohdittavaksi 
neuvostolle, joka tämän jälkeen nimittää 
hallintoneuvoston.

Perustelu

Euroopan parlamentin osallistumista hallintoneuvoston nimittämiseen olisi helpotettava.
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Tarkistus 5
76 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Valitun puheenjohtajan olisi 
esittäydyttävä Euroopan parlamentissa.

Perustelu

Demokratian ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi Euroopan parlamentilla pitäisi olla 
mahdollisuus tutustua puheenjohtajaan ja hänen ohjelmaansa.

Tarkistus 6
80 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Hallintoneuvosto nimittää 
kemikaaliviraston pääjohtajan ansioiden, 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä kemiallisten aineiden 
turvallisuuden tai kemiallisten aineiden 
sääntelyn alalta hankitun asianmukaisen 
kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto 
tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä kahden kolmasosan äänten 
enemmistöllä.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
kemikaaliviraston pääjohtajan ansioiden, 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä kemiallisten aineiden 
turvallisuuden tai kemiallisten aineiden 
sääntelyn alalta hankitun asianmukaisen 
kokemuksen perusteella. Ennen nimitystä 
ehdokasta pyydetään antamaan lausunto 
asianomaiselle parlamentin valiokunnalle 
ja vastaamaan parlamentin jäsenten 
esittämiin kysymyksiin. Hallintoneuvosto 
tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä kahden kolmasosan äänten 
enemmistöllä.

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa 
pääjohtaja saman menettelyn mukaisesti.

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa 
pääjohtaja saman menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Demokratian ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi Euroopan parlamentilla pitäisi olla
mahdollisuus esittää pääjohtajaehdokkaalle kysymyksiä ennen hänen nimittämistään.

Tarkistus 7
97 ARTIKLA

Hallintoneuvosto vahvistaa 
kemikaalivirastoon sovellettavat 
varainhoitoa koskevat säännöt komissiota
kuultuaan. Säännöt voivat poiketa 
asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 
ainoastaan, jos kemikaaliviraston toiminta 

Hallintoneuvosto vahvistaa 
kemikaalivirastoon sovellettavat 
varainhoitoa koskevat säännöt komissiota 
kuultuaan. Säännöt voivat poiketa Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 



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

FI

sitä nimenomaisesti edellyttää ja jos 
komissio on antanut siihen etukäteen 
suostumuksensa.

annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta 
varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä 
joulukuuta 2002 annetusta asetuksesta (EY, 
Euratom) N:o 2343/2002 ainoastaan, jos 
kemikaaliviraston toiminta sitä 
nimenomaisesti edellyttää ja jos komissio on 
antanut siihen etukäteen suostumuksensa. 
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy nämä 
poikkeukset.

Perustelu

Poikkeuksia varainhoitoasetuksen yleisperiaatteisiin olisi rajoitettava, ja niiden olisi oltava 
mahdollisimman selkeitä. Lisäksi budjettivallan käyttäjän olisi hyväksyttävä ne.

Tarkistus 8
101 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kemikaaliviraston henkilöstöön 
sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin ja muihin toimenhaltijoihin 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. 
Kemikaalivirasto käyttää henkilöstöönsä 
nähden valtuuksia, jotka on annettu 
nimittävälle viranomaiselle.

1. Kemikaaliviraston henkilöstöön 
sovelletaan neuvoston asetuksella (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/681 vahvistettuja 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja 
muihin toimenhaltijoihin sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja sellaisina kuin ne 
ovat viimeksi muutettuina neuvoston 
asetuksella N:o 723/2004 (EY, Euratom).
Kemikaalivirasto käyttää henkilöstöönsä 
nähden valtuuksia, jotka on annettu 
nimittävälle viranomaiselle. 

Perustelu

Viraston henkilöstön oikeudellisen aseman selventäminen.
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