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Pakeitimas 1
Jutta Haug

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi, kad pirmieji Europos 
cheminių medžiagų agentūros veiklos
metai buvo sėkmingi;

1. džiaugiasi, kad Europos cheminių 
medžiagų agentūros 7 veiklos mėnesiai
buvo sėkmingi;

Or. en

Pakeitimas 2
Jutta Haug

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. už 
Agentūros biudžeto valdymą buvo 
atsakinga Komisija (Įmonių ir pramonės 
generalinis direktoratas);

Or. en

(Tekstas iš nuomonės projekto 4 dalies perkeltas į naują dalį 1a. Žr. 5 pakeitimą)

Pakeitimas 3
Jutta Haug

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad buvo paskirstyta 87,5 proc. 
2007 m. Agentūros biudžeto, daugiausia
personalo išlaidoms, infrastruktūrai ir 
kitoms veiklos išlaidoms;

2. pažymi, kad 87,5 proc. 2007 m. 
Agentūros biudžeto buvo paskirstyta
personalo išlaidoms, infrastruktūrai ir 
kitoms veiklos išlaidoms;
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Or. en

Pakeitimas 4
Satu Hassi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra susirūpinęs dėl didelių problemų, 
su kuriomis susidurta diegiant REACH IT 
sistemą ir už kurias iš dalies yra atsakinga 
ši agentūra, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
dėl šių problemų be sunkumų, su kuriais 
susiduria vartotojai, padidėjo agentūros 
išlaidos ir buvo mažinama planuotų darbų 
apimtis kitose srityse, nes reikėjo imtis 
praktinių sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 5
Jutta Haug

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. už 
Agentūros biudžeto valdymą buvo 
atsakinga Komisija (Įmonių ir pramonės 
generalinis direktoratas);

Išbraukta.

Or. en

(Tekstas iš nuomonės projekto 4 dalies perkeltas į naują dalį 1a. Žr. 2 pakeitimą)
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