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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The proposal

The purpose of the proposal is to establish the REACH system and to create the European 
Chemicals Agency. This proposal amends Directive 67/548/EC on packaging and labelling 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chemicals in Directive 67/548/EEC have to be repealed.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the REACH legislation and thus they have to be repealed from the Directive.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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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor začlenil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 71

Zakladá sa Európska chemická Agentúra. Zakladá sa Európska chemická agentúra.
Hosťujúci členský štát umožní a finančne 
prispeje k zriadeniu a prevádzke agentúry.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 75 ODSEK 1

1. Predstavenstvo tvorí šesť zástupcov z 
členských štátov nominovaných Radou a 
šesť zástupcov nominovaných Komisiou ako 
aj traja jednotlivci zastupujúci 
zainteresované strany nominovaní Komisiou 
bez hlasovacích práv.

1. Predstavenstvo tvorí šesť zástupcov z 
členských štátov nominovaných Radou, šesť 
členov nominovaných Európskym 
parlamentom a šesť zástupcov 
nominovaných Komisiou, ako aj traja 
jednotlivci zastupujúci zainteresované 
strany, nominovaní Komisiou, bez 
hlasovacích práv. 

Odôvodnenie

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

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 75 ODSEK 3

3. Volebné obdobie trvá štyri roky. Volebné 
obdobie môže byť obnovené iba raz. Avšak 
pri prvom mandáte Rada aj Komisia určia 
troch svojich nominantov, ktorých obdobie 
bude šesťročné.

3. Volebné obdobie trvá štyri roky. Volebné 
obdobie môže byť obnovené iba raz. Avšak 
pri prvom mandáte Rada, Európsky 
parlament aj Komisia určia troch svojich 
nominantov, ktorých obdobie bude 
šesťročné.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 75 ODSEK 3A (nový)

3a. Zoznam vypracovaný Komisiou sa 
postúpi Európskemu parlamentu spolu s 
príslušnými podkladovými dokumentmi. Do 
troch mesiacov od oznámenia môže 
Európsky parlament predložiť svoje názory 
na posúdenie Rade, ktorá potom vymenuje 
predstavenstvo.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 76 ODSEK 2A (nový)

2a. Zvolený predseda sa predstaví 
Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 80 ODSEK 2
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2. Výkonného riaditeľa Agentúry menuje
predstavenstvo na základe zásluh a 
preukázaných správcovských a riadiacich 
schopností ako aj jeho relevantnej praxe v 
oblasti bezpečnosti alebo regulácie 
chemickej bezpečnosti. Predstavenstvo 
rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých 
členov s hlasovacím právom.

2. Výkonného riaditeľa agentúry vymenuje
predstavenstvo na základe zásluh a 
preukázaných správcovských a riadiacich 
schopností, ako aj jeho relevantnej praxe v 
oblasti bezpečnosti alebo regulácie 
chemickej bezpečnosti. Pred vymenovaním 
bude kandidát vyzvaný, aby podal 
vyhlásenie pred príslušným parlamentným 
výborom a aby zodpovedal otázky jeho 
členov. Predstavenstvo rozhoduje 
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov s 
hlasovacím právom.

Právo na odvolanie výkonného riaditeľa má 
predstavenstvo v súlade s rovnakým 
postupom.

Právo na odvolanie výkonného riaditeľa má 
predstavenstvo v súlade s rovnakým 
postupom.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 97

Finančné pravidlá vzťahujúce sa na 
Agentúru prijme predstavenstvo po 
konzultáciách s Komisiou. Nesmú sa 
odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 
2343/2002, ak to nie je osobitne potrebné 
pre prevádzkovanie Agentúry ak s tým 
Komisia vopred nesúhlasila.

Finančné pravidlá vzťahujúce sa na agentúru
prijme predstavenstvo po konzultáciách s 
Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od 
nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. 
decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom 
nariadení pre subjekty uvedené v článku 
185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev, ak to nie je 
osobitne potrebné pre prevádzkovanie 
agentúry a ak s tým Komisia vopred 
nesúhlasila. Tieto odchýlky schvaľuje 
rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 101 ODSEK 1

1. Zamestnanci Agentúry podliehajú
pravidlám a predpisom vzťahujúcim sa na 
úradníkov a iných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev. Agentúra voči 
týmto zamestnancom vykonáva právomoci, 
ktoré boli prenesené na menovací orgán.

1. Zamestnanci agentúry podliehajú
Služobnému poriadku úradníkov 
Európskych spoločenstiev a podmienkam 
zamestnávania ostatných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev stanovených 
nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) 
č. 259/68, naposledy zmeneným a 
doplneným nariadením Rady (ES, 
Euratom) č. 723/2004. Agentúra si voči 
týmto zamestnancom uplatňuje právomoci, 
ktoré boli prenesené na menovací orgán.

Odôvodnenie

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