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KRÓTKIE UZASADNIENIE

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chemicals in Directive 67/548/EEC have to be repealed.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the REACH legislation and thus they have to be repealed from the Directive.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

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 71

Ustanawia się Europejską Agencję 
Chemikaliów.

Ustanawia się Europejską Agencję 
Chemikaliów. Goszczące Państwo 
Członkowskie ułatwia i wspiera finansowo 
utworzenie i kierowanie Agencją.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 75 USTĘP 1

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę i z sześciu 
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, a także trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron – bez prawa głosu, 
desygnowanych przez Komisję.

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę, sześciu 
członków desygnowanych przez Parlament 
Europejski i z sześciu przedstawicieli 
desygnowanych przez Komisję, a także 
trzech przedstawicieli zainteresowanych 
stron – bez prawa głosu, desygnowanych 
przez Komisję.

Uzasadnienie

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

Poprawka 3

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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ARTYKUŁ 75 USTĘP 3

3. Kadencja członków zarządu trwa cztery 
lata. Kadencja może być powtórzona jeden 
raz. Jednakże w przypadku pierwszego 
mandatu Rada i Komisja obie określają
trzech spośród ich nominowanych, dla 
których okres ten trwa sześć lat.

3. Kadencja członków zarządu trwa cztery 
lata. Kadencja może być powtórzona jeden 
raz. Jednakże w przypadku pierwszego 
mandatu Rada, Parlament Europejski i 
Komisja wyznaczają po trzech spośród ich 
nominowanych, dla których okres ten trwa 
sześć lat.

Uzasadnienie

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

Poprawka 4
ARTYKUŁ 75 USTĘP 3A (nowy)

3a. Lista sporządzona przez Komisję jest 
przekazywana Parlamentowi 
Europejskiemu wraz z odnośnymi 
dokumentami uzupełniającymi. W ciągu 
trzech miesięcy od powiadomienia
Parlament Europejski może przedłożyć 
swoje stanowiska do rozpatrzenia przez 
Radę, która następnie powołuje Zarząd.

Uzasadnienie

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

Poprawka 5
ARTYKUŁ 76 USTĘP 2A (nowy)

2a. Wybrany Przewodniczący powinien 
przedstawić się Parlamentowi
Europejskiemu.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 6
ARTYKUŁ 80 USTĘP 2

2. Dyrektor Zarządzający Agencji 
powoływany jest przez Zarząd przy 
uwzględnieniu udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
menadżerskich, a także jego odpowiedniego 
doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
chemicznego lub 
w dziedzinie problemów objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia.
Zarząd podejmuje decyzję większością 
dwóch trzecich głosów wszystkich członków 
uprawnionych do głosowania.

Zarząd uprawniony jest do odwołania 
Dyrektora Zarządzającego, według tej samej 
procedury.

2. Dyrektor Zarządzający Agencji 
powoływany jest przez Zarząd przy 
uwzględnieniu udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
menadżerskich, a także jego odpowiedniego 
doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
chemicznego lub 
w dziedzinie problemów objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia. 
Przed powołaniem kandydat jest proszony o 
złożenie oświadczenia przed właściwą
komisją parlamentarną i udzielenie 
odpowiedzi na pytania jej członków. Zarząd 
podejmuje decyzję większością dwóch 
trzecich głosów wszystkich członków 
uprawnionych do głosowania.

Zarząd uprawniony jest do odwołania 
Dyrektora Zarządzającego, według tej samej 
procedury.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 97

Zasady finansowe odnoszące się do Agencji 
przyjmowane są przez Zarząd po 
skonsultowaniu ich z Komisją. Nie mogą 
one odbiegać od przepisów rozporządzenia 
(EC, Euratom) nr 2343/2002, chyba że jest 
to szczególnie konieczne dla działania 
Agencji i odbywa się za wcześniejszą zgodą 
Komisji.

Zasady finansowe odnoszące się do Agencji 
przyjmowane są przez Zarząd po 
skonsultowaniu ich z Komisją. Nie mogą 
one odbiegać od przepisów rozporządzenia 
(EC, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 
grudnia 2002 r. w sprawie ramowego
rozporządzenia finansowego dotyczącego 
organów określonych w art. 185 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 



PE 353.540v02-00 8/9 AD\573653PL.doc

PL

chyba że jest to szczególnie konieczne dla 
działania Agencji i odbywa się za 
wcześniejszą zgodą Komisji. Władza 
budżetowa zatwierdza te odstępstwa.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 101 USTĘP 1

1. W stosunku do pracowników Agencji 
stosuje się przepisy i zasady mające 
zastosowanie do urzędników i innego 
personelu Wspólnot Europejskich. W 
stosunku do swojego personelu Agencja ma 
władzę, która została przekazana organowi 
powołującemu.

1. W stosunku do pracowników Agencji 
stosuje się regulamin pracowniczy 
urzędników Wspólnot Europejskich i 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich określone w 
rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, 
EWWiS) nr 259/68, zmienione po raz 
ostatni rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 723/2004.. W stosunku do 
swojego personelu Agencja ma władzę, 
która została przekazana organowi 
powołującemu.

Uzasadnienie

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