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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel

Het voorstel beoogt instelling van het REACH-systeem en oprichting van het Europees 
Chemicaliënagentschap. Via dit voorstel wordt richtlijn 67/548/EG inzake verpakking en 
etikettering gewijzigd en aangepast aan de bepalingen van de voorstellen inzake REACH 
(registratie, beoordeling en vergunningverlening chemische stoffen). Het wetgevingsbesluit is 
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad.

In richtlijn 67/548/EG worden niet alleen regels vastgelegd over de wijze van indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen, maar eveneens over de manier waarop de 
bevoegde instanties in de lidstaat in kwestie op de hoogte moeten worden gesteld voordat 
nieuwe stoffen op de markt worden gebracht. De Commissie heeft (onder de naam REACH) 
voorstellen gedaan voor één enkel regelgevend stelsel voor alle stoffen, waardoor de 
bedrijfstak verantwoordelijk wordt gesteld voor het produceren van gegevens over de 
inherente eigenschappen van stoffen en voor beoordeling van het gevaar van gebruik ervan.

Via de nieuwe REACH-verordening worden aan nieuwe chemische stoffen dezelfde 
registratieeisen gesteld als aan bestaande stoffen, hetgeen inhoudt dat de voorschriften inzake 
kennisgeving van nieuwe chemische stoffen in richtlijn 67/548/EEG moeten worden 
herroepen. Het REACH-voorstel bevat momenteel echter geen voorschriften voor indeling, 
etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen, met het gevolg dat de desbetreffende delen 
van richtlijn 67/548/EEG van toepassing blijven.

Europees Chemicaliënagentschap

Tegelijkertijd is het een doel van de verordening het Europees Chemicaliënagentschap op te 
richten. Dit Agentschap coördineert de technische, wetenschappelijke en administratieve 
aspecten van het REACH-stelsel op Gemeenschapsniveau, streeft ernaar te waarborgen dat 
het REACH-stelsel naar behoren functioneert en bij alle belanghebbenden geloofwaardigheid 
geniet.

Richtlijn 67/548/EEG omvat enkele bijlagen in verband met voorlichtingseisen en te 
gebruiken proefmethoden. De inhoud van deze bijlagen wordt overgenomen in de bijlagen bij 
de REACH-wetgeving en moet dus uit de richtlijn worden verwijderd. Voorts moet ten 
gevolge van de invoering van de REACH-wetgeving een aanzienlijk aantal verwijzingen naar 
proefmethoden en informatieeisen worden gewijzigd. Vervolgens wordt voorgesteld richtlijn 
93/67/EEG van de Commissie te herroepen.

Financiële gevolgen

In de financiële verklaring van het wetsvoorstel wordt voorgesteld in beleidsgebied 02 
Ondernemingen en in activiteit 04 NOG MEER VOORDEEL VAN DE INTERNE MARKT 
een nieuwe begrotingslijn op te nemen: "Toekomstige wetgeving chemische stoffen 
(REACH) en oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap" .

Tijdens de 11 jaar dat de werkzaamheden duren, draagt de EG aan het Europees 
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Chemicaliënagentschap als evenwichtssubsidie naar schatting € 78,8 mio ofwel rond de 22% 
van de totale begroting van het Agentschap bij.

Financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het nieuwe Chemicaliënagentschap 
(vastleggingskredieten (mio. €))

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

Uw rapporteur richt zich voornamelijk op het voorgestelde Agentschap. De amendementen 
zijn bedoeld om begroting en leiding doorzichtiger te maken en om de rol van het Europees 
Parlement als begrotingsautoriteit te benadrukken en nauwkeurig te omschrijven. 

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 71

Er wordt een Europees 
Chemicaliënagentschap (ECA) opgericht.

Er wordt een Europees 
Chemicaliënagentschap (ECA) opgericht. 
De ontvangende lidstaat vergemakkelijkt 
het opzetten en het functioneren van het 
Agentschap waaraan hij ook financieel 
bijdraagt.

Motivering

In het kader van het Financieel Reglement 2002 zijn Parlement en Raad overeengekomen dat 
ontvangende lidstaten via een financiële bijdrage een deel van de kosten van vestiging van 
nieuwe organen op hun grondgebied voor hun rekening nemen.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
ARTIKEL 75, LID 1

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen.

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten, zes 
door het Europees Parlement benoemde 
leden en zes door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het Europees Parlement betrokken is bij de leiding van het 
Agentschap.

Amendement 3
ARTIKEL 75, LID 3

3. De leden worden voor vier jaar benoemd. 
Eenmalige herbenoeming is mogelijk. Voor 
de eerste ambtstermijn wijzen de Raad en de 
Commissie echter elk drie van hun 
kandidaat-leden aan voor een termijn van 
zes jaar.

3. De leden worden voor vier jaar benoemd. 
Eenmalige herbenoeming is mogelijk. Voor 
de eerste ambtstermijn wijzen de Raad, het 
Europees Parlement en de Commissie 
echter elk drie van hun kandidaat-leden aan 
voor een termijn van zes jaar.

Motivering

Vloeit voort uit amendement nr. 2 over de toevoeging van vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement aan de raad van bestuur van het Agentschap.

Amendement 4
ARTIKEL 75, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De door de Commissie opgestelde lijst 
wordt, vergezeld van de noodzakelijke 
achtergronddocumenten aan het Europees 
Parlement toegestuurd. Binnen drie 
maanden na kennisgeving kan het 
Europees Parlement zijn standpunten ter 
overweging voorleggen aan de Raad, die 
vervolgens de raad van bestuur benoemt.
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Motivering

Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de benoeming van de raad van bestuur moet 
gemakkelijker worden gemaakt.

Amendement 5
ARTIKEL 76, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De gekozen voorzitter moet zich aan 
het Europees Parlement voorstellen.

Motivering

Met het oog op meer democratie en verantwoordingsplicht moet het Europees Parlement in 
staat worden gesteld de voorzitter en zijn programma te leren kennen.

Amendement 6
ARTIKEL 80, LID 2

2. De uitvoerend directeur van het ECA 
wordt door de raad van bestuur benoemd op 
grond van zijn verdiensten en bewezen 
bestuurs- en managementvaardigheden, 
alsmede zijn relevante ervaring op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen of de desbetreffende regelgeving. De 
raad van bestuur besluit met een 
meerderheid van twee derde van alle leden 
met stemrecht.

2. De uitvoerend directeur van het ECA 
wordt door de raad van bestuur benoemd op 
grond van zijn verdiensten en bewezen 
bestuurs- en managementvaardigheden, 
alsmede zijn relevante ervaring op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen of de desbetreffende regelgeving. 
Vóór zijn benoeming wordt de kandidaat 
uitgenodigd ten overstaan van de 
desbetreffende Parlementaire commissie 
een verklaring af te leggen en vragen van
leden te beantwoorden. De raad van bestuur 
besluit met een meerderheid van twee derde 
van alle leden met stemrecht.

De raad van bestuur heeft tevens de 
bevoegdheid de uitvoerend directeur, 
volgens dezelfde procedure, te ontslaan.

De raad van bestuur heeft tevens de 
bevoegdheid de uitvoerend directeur, 
volgens dezelfde procedure, te ontslaan.

Motivering

Met het oog op meer democratie en verantwoordingsplicht moet het Europees Parlement in 
staat worden gesteld de kandidaat uitvoerend directeur vóór diens benoeming vragen te 
stellen.

Amendement 7
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ARTIKEL 97

De financiële regeling die van toepassing is 
op het ECA wordt vastgesteld door de raad 
van bestuur, na raadpleging van de 
Commissie. Deze mag slechts afwijken van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 
indien dit voor de werking van het ECA 
specifiek noodzakelijk is en mits de 
Commissie hiermee van tevoren heeft 
ingestemd.

De financiële regeling die van toepassing is 
op het ECA wordt vastgesteld door de raad 
van bestuur, na raadpleging van de 
Commissie. Deze mag slechts afwijken van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 
van 23 december 2002 houdende de 
financiële kaderregeling van de organen, 
bedoeld in artikel 185 van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen indien dit 
voor de werking van het ECA specifiek 
noodzakelijk is en mits de Commissie 
hiermee van tevoren heeft ingestemd. De 
begrotingsautoriteit stemt met deze 
afwijkingen in. 

Motivering

Afwijkingen van de algemene beginselen van het Financieel Reglement moeten zo weinig 
mogelijk voorkomen en zo doorzichtig mogelijk zijn.

Amendement 8
ARTIKEL 101, LID 1

1. Het personeel van het ECA is 
onderworpen aan de verordeningen en 
regelingen die van toepassing zijn op de 
ambtenaren en andere personeelsleden van 
de Europese Gemeenschappen. Het ECA 
oefent ten aanzien van zijn personeel de 
bevoegdheden uit die aan het tot aanstelling 
bevoegde gezag zijn verleend.

1. Het personeel van het ECA is 
onderworpen aan het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van deze Gemeenschappen overeenkomstig 
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) 
nr. 259/68 van de Raad zoals laatstelijk 
gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) 
nr. 723/2004. Het ECA oefent ten aanzien 
van zijn personeel de bevoegdheden uit die 
aan het tot aanstelling bevoegde gezag zijn 
verleend.

Motivering

Verduidelijking van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap.
PROCEDURE
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