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VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség 
létrehozásáról valamint az 1999/45/EK irányelvet és a {le nem bomló szerves 
szennyezőanyagokról szóló} …/…/EK rendeletet módosító európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A vélemény előadója: Jutta D. Haug
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RÖVID INDOKOLÁS

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chemicals in Directive 67/548/EEC have to be repealed.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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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
71. CIKK

Létrehozzák a Vegyi Anyagokkal 
Foglalkozó Európai Ügynökséget.

Létrehozzák a Vegyi Anyagokkal 
Foglalkozó Európai Ügynökséget. A fogadó 
tagállam elősegíti az ügynökség 
létrehozását és működtetését és pénzügyileg 
is hozzájárul ahhoz.

Indokolás

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.

Módosítás: 2
75. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
hat tagállami képviselőből és a Bizottság 
által kinevezett hat képviselőből áll, továbbá 
az érdekelt felek közül a Bizottság által 
kinevezett három egyénből, akik nem 
rendelkeznek szavazati joggal.

(1) Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
hat tagállami képviselőből, az Európai 
Parlament által kinevezett hat tagból, és a 
Bizottság által kinevezett hat képviselőből 
áll, továbbá az érdekelt felek közül a 
Bizottság által kinevezett három egyénből, 
akik nem rendelkeznek szavazati joggal.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

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

Módosítás: 3
75. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A hivatali idő négy év. A hivatali idő 
egyszer meghosszabbítható. Az első 
mandátum esetében azonban a Tanács és a 
Bizottság megnevezhet három-három 
jelöltet, akiknek a hivatali ideje hat év.

(3) A hivatali idő négy év. A hivatali idő 
egyszer meghosszabbítható. Az első 
mandátum esetében azonban a Tanács, az 
Európai Parlament és a Bizottság 
megnevezhet három-három jelöltet, akiknek 
a hivatali ideje hat év.

Indokolás

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

Módosítás: 4
75. CIKK (3A) BEKEZDÉS

(3a) A Bizottság által készített listát a 
vonatkozó háttéranyagokat tartalmazó 
dokumentumokkal együtt továbbítják az 
Európai Parlamentnek. Az értesítést követő 
három hónapon belül az Európai 
Parlament benyújthatja a véleményét 
megfontolásra a Tanácsnak, amely azután 
kinevezi az igazgatóságot.

Indokolás

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

Módosítás: 5
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76. CIKK (2A) BEKEZDÉS (ÚJ)

(2a) A megválasztott elnök bemutatkozik az 
Európai Parlamentnek.

Indokolás

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.

Módosítás: 6
80. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az ügyvezető igazgatót az eddigi 
eredményei és az igazolt igazgatási és 
irányítási képességei, valamint a kémiai 
biztonság és annak szabályozása terén 
szerzett tapasztalatai alapján az igazgatóság 
nevezi ki. Az igazgatóság az összes 
szavazati joggal rendelkező tagjának 
kétharmados többségével határoz.

(2) Az ügyvezető igazgatót az eddigi 
eredményei és az igazolt igazgatási és 
irányítási képességei, valamint a kémiai 
biztonság és annak szabályozása terén
szerzett tapasztalatai alapján az igazgatóság 
nevezi ki. A kinevezés előtt a jelöltet 
felkérik arra, hogy tegyen nyilatkozatot a 
megfelelő parlamenti bizottság előtt és 
válaszoljon a bizottság tagjai által feltett 
kérdésekre. Az igazgatóság az összes 
szavazati joggal rendelkező tagjának 
kétharmados többségével határoz.

Az igazgatóság ugyanezzel az eljárással 
felmentheti az ügyvezető igazgatót a 
hivatalából.

Az igazgatóság ugyanezzel az eljárással 
felmentheti az ügyvezető igazgatót a 
hivatalából.

Indokolás

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.

Módosítás: 7
97. CIKK

Az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi 
szabályzatot a Bizottsággal folytatott 

Az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi 
szabályzatot a Bizottsággal folytatott 
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konzultációt követően az igazgatóság 
fogadja el. Kizárólag akkor térhetnek el a
2343/2002/EK, Euratom rendelettől, ha az 
az Ügynökség működése szempontjából 
kifejezetten szükséges, a Bizottság pedig 
előzetesen beleegyezett.

konzultációt követően az igazgatóság 
fogadja el. Kizárólag akkor térhetnek el az 
Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési 
keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 
2343/2002/EK, Euratom rendelettől, ha az 
az Ügynökség működése szempontjából 
kifejezetten szükséges, a Bizottság pedig 
előzetesen beleegyezett. A költségvetési 
hatóság jóváhagyja ezeket az eltéréseket.

Indokolás

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.

Módosítás: 8
101. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az Ügynökség személyzetére az 
Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb 
alkalmazottaira alkalmazandó szabályzatok 
és rendeletek vonatkoznak. Személyzetére 
vonatkozóan az Ügynökség gyakorolja a 
kinevezéssel megbízott hatóságot megillető
hatásköröket.

(1) Az Ügynökség személyzetére az 
Európai Közösségek tisztviselőinek 
személyzeti szabályzata, és egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételei 
vonatkoznak, amelyeket a 259/68/EGK, 
Euratom, ESZAK tanácsi rendelet által 
állapított meg és utoljára a 723/2004/EK, 
Euratom tanácsi rendelet módosított.
Személyzetére vonatkozóan az Ügynökség 
gyakorolja a kinevezéssel megbízott 
hatóságot megillető hatásköröket.

Indokolás

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

Cím A vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökség létrehozásáról valamint az 1999/45/EK irányelvet és a {le 
nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló} …/…/EK rendeletet 
módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
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