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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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chemicals in Directive 67/548/EEC have to be repealed.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the REACH legislation and thus they have to be repealed from the Directive.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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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
71 straipsnis

Steigiama Europos cheminių medžiagų 
agentūra.

Steigiama Europos cheminių medžiagų 
agentūra. Valstybė narė, kurioje steigiama 
Agentūra, palengvina ir finansiškai remia 
Agentūros steigimą ir veiklą.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 2
75 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši jos paskirti 
valstybių narių atstovai, šeši Komisijos 
įvardyti atstovai ir trys balso teisės 
neturintys suinteresuotųjų šalių atstovai, 
kuriuos skiria Komisija.

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši Tarybos
paskirti valstybių narių atstovai, šeši 
Europos Parlamento paskirti nariai, šeši 
Komisijos paskirti atstovai ir trys balso 
teisės neturintys suinteresuotųjų šalių 
atstovai, kuriuos skiria Komisija.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3
75 straipsnio 3 dalis

3. Kadencijos trukmė – ketveri metai. 
Kadenciją leidžiama vieną kartą pratęsti. 

3. Kadencijos trukmė – ketveri metai. 
Kadenciją leidžiama vieną kartą pratęsti. 

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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Tačiau pirmosios kadencijos atveju Taryba 
ir Komisija įvardija po tris savo kandidatus, 
kurių kadencija trunka šešerius metus.

Pirmajai kadencijai Taryba, Europos 
Parlamentas ir Komisija skiria po tris savo 
kandidatus, kurių kadencija trunka šešerius 
metus.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4
75 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Komisijos sudarytas sąrašas ir susiję 
dokumentai perduodami Europos 
Parlamentui. Per tris mėnesius nuo sąrašo 
pateikimo Europos Parlamentas gali 
pateikti savo nuomonę Tarybai svarstyti. 
Tuomet Taryba skiria valdančiąją tarybą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5
75 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Išrinktas Pirmininkas turėtų prisistatyti 
Europos Parlamento nariams.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 6
80 straipsnio 2 dalis

2. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria 
valdančioji taryba, atsižvelgdama į 

2. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria 
valdančioji taryba, atsižvelgdama į 
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kandidato nuopelnus ir įrodomus 
administracinius bei vadybinius gebėjimus, 
taip pat ir patirtį cheminės saugos arba 
medžiagų reguliavimo srityje. Valdančiosios 
tarybos sprendimas priimamas, jei už jį 
balsavo du trečdaliai balso teisę turinčių 
narių.

Įgaliojimai atleisti vykdomąjį direktorių 
pagal tą pačią darbo tvarką suteikiami 
valdančiajai tarybai.

kandidato nuopelnus ir įrodytus
administracinius bei vadybinius gebėjimus ir 
patirtį cheminės saugos arba medžiagų 
reguliavimo srityje. Prieš kandidatą 
paskiriant vykdomuoju direktoriumi, jis 
kviečiamas išdėstyti savo poziciją 
Parlamento atitinkamo komiteto nariams ir 
atsakyti į jų pateiktus klausimus. 
Valdančiosios tarybos sprendimas 
priimamas, jei už jį balsavo du trečdaliai 
balso teisę turinčių narių.
Teisė pagal tą pačią darbo tvarką atleisti 
vykdomąjį direktorių suteikiama 
valdančiajai tarybai.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 7
97 straipsnis

Agentūrai taikomas finansines taisykles 
priima valdančioji taryba, pasitarusi su 
Komisija. Jos negali nukrypti nuo 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 
nuostatų, nebent tai būtina Agentūros veiklai 
ir Komisija yra davusi išankstinį sutikimą.

Agentūrai taikomas finansines taisykles 
priima valdančioji taryba, pasitarusi su 
Komisija. Jos negali nukrypti nuo 2002 m. 
gruodžio 23 d. Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų 
reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 185 straipsnyje, nuostatų, 
nebent tai būtina Agentūros veiklai ir 
Komisija yra davusi išankstinį sutikimą. 
Biudžeto valdymo institucija tvirtina šias 
išimtis.

Pagrindimas

Derogations to the general principles of the Financial Regulation should be limited and as 
transparent as possible.
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Pakeitimas 8
101 straipsnio 1 dalis

1. Agentūros personalui galioja Europos 
Bendrijų pareigūnams ir kitiems 
tarnautojams taikomi reglamentai bei 
taisyklės. Personalo atžvilgiu Agentūra turi 
įgaliojimus, kurie buvo suteikti 
įdarbinančiajai institucijai.

1. Agentūros personalui galioja Tarybos 
reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 
259/68, nustatantis Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygas, paskutinį kartą iš dalies pakeistas 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
723/2004. Personalo atžvilgiu Agentūra 
vykdo įdarbinančiosios institucijos
įgaliojimus.

Pagrindimas

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