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Изменение 1
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Изразява удовлетворение от 
успешната първа година от дейността 
на Европейската агенция по 
химикалите;

1. Изразява удовлетворение от 
успешните седем месеца от дейността 
на Европейската агенция по 
химикалите;

Or. en

Изменение 2
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че Комисията (ГД 
"Предприятия и промишленост") бе 
отговорна за управлението на 
бюджета на агенцията през 2007 г.;

Or. en

(Текстът в параграф 4 от проектостановището е пренесен в новия параграф 1а. Вж. 
изменение 5)

Изменение 3
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че 87.5 % от бюджета на 
агенцията за 2007 бе усвоен, главно за 
разходи за персонал, инфраструктура и 

2. Отбелязва, че 87.5 % от бюджета на 
агенцията за 2007 бе усвоен за разходи 
за персонал, инфраструктура и други 
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други оперативни разходи; оперативни разходи;

Or. en

Изменение 4
Satu Hassi

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява своята загриженост във 
връзка с големите проблеми, 
възникнали при създаването на 
информационно-технологичната 
система за REACH - проблеми, за 
които Агенцията носи известна 
отговорност, особено като се има 
предвид, че те, наред с трудностите 
за потребителите, доведоха до 
увеличаване на разходите за 
Агенцията, както и до намаляване на 
планираната в други области работа 
поради наложилите се 
"спомагателни решения";

Or. en

Изменение 5
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

4. Изтъква, че Комисията (ГД 
"Предприятия и промишленост") бе 
отговорна за управлението на 
бюджета на агенцията през 2007 г.;

заличава се

Or. en
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(Текстът в параграф 4 от проектостановището е пренесен в новия параграф 1а. Вж. 
изменение 2)
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