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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget

Syftet med förslaget är att införa REACH-systemet och inrätta en europeisk 
kemikaliemyndighet. Genom förslaget ändras direktiv 67/548/EG om förpackning och 
märkning för att anpassa det till föreskrifterna i förslaget om REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals). Rättsakten har formen av Europaparlamentets
och rådets direktiv.

I direktiv 67/548/EG fastställs föreskrifter, inte bara för klassificering, förpackning och 
märkning av farliga ämnen, utan också för anmälan av nya ämnen till de behöriga 
myndigheterna i de berörda medlemsstaterna innan dessa ämnen släpps ut på marknaden. 
Kommissionen har lagt fram förslag (under titeln REACH) om ett enda regelverk för alla 
ämnen, så att industrin åläggs ansvaret för att ta fram uppgifterna om ämnenas inneboende 
egenskaper samt för att bedöma vilka risker användningen av ämnena är förknippad med.

I den nya REACH-förordningen kommer samma registreringskrav att införas för nya ämnen 
som för befintliga ämnen och detta innebär att de föreskrifter i direktiv 67/548/EG vilka 
handlar om anmälan av nya kemikalier måste upphävas. I sin nuvarande utformning 
innehåller förslaget om REACH emellertid inga föreskrifter för klassificering, förpackning 
och märkning av farliga ämnen och därför kommer dessa delar av direktiv 67/548/EG att 
fortsätta gälla.

Europeiska kemikaliemyndigheten

Förslaget åsyftar samtidigt att inrätta Europeiska kemikaliemyndigheten. Myndigheten 
kommer att sköta de tekniska, vetenskapliga och administrativa sidorna av REACH-systemet 
på gemenskapsnivå och då sträva efter att systemet fungerar bra och framstår som trovärdigt 
för alla berörda parter.

I direktiv 67/548/EG ingår ett flertal bilagor med informationskrav och testmetoder som skall 
användas. Innehållet i dessa bilagor kommer att övertas av bilagorna till lagstiftningen om 
REACH och därför måste de upphävas i det nyssnämnda direktivet. Ett avsevärt antal 
hänvisningar till testmetoder och informationskrav måste dessutom ändras, som en 
konsekvens av att lagstiftningen om REACH införts. Utöver detta avser förslaget att upphäva 
kommissionens direktiv 93/67/EEG.

Ekonomiska konsekvenser

I finansieringsöversikten till förslaget ingår förslag om inrättande av en ny budgetpost 
”Framtidens kemikalielagstiftning (REACH) och inrättandet av en kemikaliemyndighet”, 
inom politikområde 02 UPPMUNTRA FÖRETAGSAMHET och verksamhet 04 ATT 
BÄTTRE UTNYTTJA DEN INRE MARKNADEN.

Under en elvaårig verksamhetsperiod antas EG:s bidrag till Europeiska 
kemikaliemyndigheten för att balansera budgeten uppgå till 78,8 miljoner euro, alltså omkring 
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22 procent av myndighetens totala budget.

Ekonomiska insatser – Gemenskapens bidrag till den nya kemikaliemyndigheten 
(åtagandebemyndiganden i miljoner euro)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

2004-2016

0 0 11,697 15,061 0 4,042 28,185 19,881 0 78,8

Föredraganden koncentrerar sig på den föreslagna myndigheten. Ändringsförslagen syftar till 
att skapa ökad insyn i budget och förvaltning samt framhäva och klart definiera 
Europaparlamentets roll såsom budgetansvarig myndighet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 71

En europeisk kemikaliemyndighet inrättas 
härmed.

En europeisk kemikaliemyndighet inrättas 
härmed. Värdmedlemsstaten skall 
underlätta och ekonomiskt bidra till 
inrättandet av kemikaliemyndigheten och 
driften av den.

Motivering

I samband med budgetförordningen 2002 kom parlamentet och rådet överens om att 
värdmedlemsstaterna skulle ta del i inrättandet av nya organ på sitt territorium. Värdlandet 
bör ge ekonomiska bidrag.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
ARTIKEL 75, PUNKT 1

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och 
sex representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
tre representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen och som saknar 
rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet, 
sex representanter som utses av 
Europaparlamentet och sex representanter 
som utses av kommissionen; i styrelsen skall 
också ingå tre representanter för berörda 
parter, som utses av kommissionen och som 
saknar rösträtt.

Motivering

På det här sättet garanteras det att Europaparlamentet får medverka i kemikaliemyndighetens 
förvaltning.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 75, PUNKT 3

3. Mandatperioden skall vara fyra år och kan 
därefter förnyas en gång. Rådet och 
kommissionen skall emellertid utse vardera 
tre av sina kandidater för vilka den 
inledande mandatperioden skall vara sex år.

3. Mandatperioden skall vara fyra år och kan 
därefter förnyas en gång. Rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen skall 
emellertid utse vardera tre av sina kandidater 
för vilka den inledande mandatperioden 
skall vara sex år.

Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslag 2, där kemikaliemyndighetens styrelse byggs ut 
med representanter för Europaparlamentet.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 75, PUNKT 3A (ny)

3a. Den förteckning som sammanställts av 
kommissionen skall översändas till 
Europaparlamentet, tillsammans med 
relevant bakgrundsmaterial. 
Europaparlamentet får, inom tre månader 
efter att ha underrättats, insända sina 
synpunkter till rådet för ställningstagande, 
varefter rådet skall utse styrelsen.
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Motivering

Europaparlamentets medverkan då styrelsen utses bör underlättas.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 76, PUNKT 2A (ny)

2a. Den ordförande som valts skall 
presentera sig för Europaparlamentet.

Motivering

Av omsorg om ökad demokrati och bättre redovisning bör Europaparlamentet få möjlighet att 
lära känna ordföranden och hans program.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 80, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör skall utses av styrelsen, på grundval 
av sina meriter och dokumenterade 
förvaltnings- och ledarförmåga, samt på 
grundval av sin erfarenhet och sakkunskap 
inom områdena kemikaliesäkerhet eller -
reglering. Styrelsen skall fatta sitt beslut 
med två tredjedelars majoritet av alla 
ledamöter med rösträtt.

2. Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör skall utses av styrelsen, på grundval 
av sina meriter och dokumenterade 
förvaltnings- och ledarförmåga, samt på 
grundval av sin erfarenhet och sakkunskap 
inom områdena kemikaliesäkerhet eller -
reglering. Innan en kandidat utses skall 
han inbjudas att yttra sig inför respektive 
utskott och besvara frågor ställda av dess 
ledamöter. Styrelsen skall fatta sitt beslut 
med två tredjedelars majoritet av alla 
ledamöter med rösträtt.

Motivering

Av omsorg om ökad demokrati och bättre redovisning bör Europaparlamentet få möjlighet att 
ställa frågor till kandidaten till posten som verkställande direktör, innan han utses.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 97

Styrelsen skall anta kemikaliemyndighetens 
finansiella bestämmelser efter samråd med 
kommissionen. Dessa bestämmelser får inte 
avvika från förordning (EG, Euratom) 
nr 2343/2002 såvida inte detta uttryckligen 
är nödvändigt för kemikaliemyndighetens 

Styrelsen skall anta kemikaliemyndighetens 
finansiella bestämmelser efter samråd med 
kommissionen. Dessa bestämmelser får inte 
avvika från förordning (EG, Euratom) 
nr 2343/2002 av den 23 december 2002 om 
rambudgetförordning för de 
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funktion; kommissionen skall i så fall ge sitt 
godkännande.

gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget såvida inte detta uttryckligen är 
nödvändigt för kemikaliemyndighetens 
funktion; kommissionen skall i så fall ge sitt 
godkännande. Den budgetansvariga 
myndigheten skall godkänna dessa 
undantag.

Motivering

Undantagen från de allmänna principerna i budgetförordningen bör vara så få som möjligt 
och medge så mycket insyn som möjligt, vartill kommer att de bör godkännas av den 
budgetansvariga myndigheten.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 101, PUNKT 1

1. Kemikaliemyndighetens personal skall 
vara underkastad de regler och 
bestämmelser som gäller för Europeiska 
gemenskapernas tjänstemän och övriga 
anställda. Gentemot sin personal skall 
myndigheten utöva de befogenheter som den 
tilldelats av tillsättningsmyndigheten.

1. Kemikaliemyndighetens personal skall 
vara underkastad tjänsteföreskrifterna för 
Europeiska gemenskapernas tjänstemän och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna, enligt vad som
fastställts i rådets förordning (EEG, 
Euratom, EKSG) nr 259/68, senast ändrad 
genom rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 723/2004. Gentemot sin personal skall 
myndigheten utöva de befogenheter som den 
tilldelats av tillsättningsmyndigheten.

Motivering

Ett klarläggande av den rättsliga ställningen för kemikaliemyndighetens personal.
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