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Grozījums Nr. 1
Jutta Haug

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž gandarījumu, ka Eiropas Ķīmisko 
vielu aģentūras (ECHA) pirmais darbības 
gads bijis sekmīgs;

1. pauž gandarījumu, ka Eiropas Ķīmisko 
vielu aģentūras (ECHA) pirmie septiņi
darbības mēneši bijuši sekmīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jutta Haug

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka Komisija 
(Uzņēmējdarbības un rūpniecības 
ģenerāldirektorāts) bija atbildīga par 
aģentūras budžeta pārvaldību 2007. gadā;

Or. en(Atzinuma projekta 4. punkta teksts ir pārcelts uz jaunu 1.a punktu. Sk. grozījumu Nr. 5.

Grozījums Nr. 3
Jutta Haug

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tika izlietoti 87,5 % no 
aģentūras 2007. gada budžeta, galvenokārt
personāla izdevumiem, infrastruktūrai un 
citiem darbības izdevumiem;

2. norāda, ka 87,5 % no aģentūras 
2007. gada budžeta tika izlietoti personāla 
izdevumiem, infrastruktūrai un citiem 
darbības izdevumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Satu Hassi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž bažas par nopietnajām 
problēmām, ar kurām nācās saskarties, 
veidojot REACH IT sistēmu, un par 
kurām daļēji atbildīga ir aģentūra, it īpaši 
ņemot vērā, ka šo problēmu dēļ ne tikai 
radās grūtības lietotājiem, bet arī 
palielinājās aģentūras izmaksas un 
samazinājās citās jomās plānotais darbs, 
jo bija jāveido papildu risinājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jutta Haug

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Komisija (Uzņēmējdarbības 
un rūpniecības ģenerāldirektorāts) bija 
atbildīga par aģentūras budžeta 
pārvaldību 2007. gadā;

svītrots

Or. en
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