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Amendement 1
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt haar voldoening uit over het
succesvolle eerste jaar waarin het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen operationeel was;

1. spreekt haar voldoening uit over de
succesvolle 7 maanden waarin het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen operationeel was;

Or. en

Amendement 2
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de Commissie (DG 
ENTR) in 2007 verantwoordelijk was voor 
het beheer van de begroting van het 
agentschap;

Or. en

(De tekst van paragraaf 4 van het ontwerpadvies wordt verplaatst naar de nieuwe par. 1 bis. 
Zie am. 5)

Amendement 3
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat 87% van de begroting van 
het agentschap voor 2007 is vastgelegd, 
hoofdzakelijk ten behoeve van 
personeelsuitgaven, infrastructuur en 

2. stelt vast dat 87% van de begroting van 
het agentschap voor 2007 is vastgelegd ten 
behoeve van personeelsuitgaven, 
infrastructuur en andere huishoudelijke 
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andere huishoudelijke uitgaven; uitgaven;

Or. en

Amendement 4
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spreekt zijn verontrusting uit over 
de aanzienlijke problemen die zich hebben 
voorgedaan bij het opzetten van het 
REACH-IT-systeem, problemen waarvoor 
het Agentschap ten dele verantwoordelijk 
is, met name aangezien deze problemen 
naast de moeilijkheden voor de gebruikers 
ook geleid hebben tot hogere kosten voor 
het Agentschap en een beperking van de 
werkzaamheden die op andere terreinen 
waren gepland, als gevolg van de 
alternatieve oplossingen die moesten 
worden gezocht;

Or. en

Amendement 5
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de Commissie (DG 
ENTR) in 2007 verantwoordelijk was voor 
het beheer van de begroting van het 
agentschap;

schrappen

Or. en



AM\764357NL.doc 5/5 PE418.374v01-00

NL

(De tekst van paragraaf 4 van het ontwerpadvies wordt verplaatst naar de nieuwe par. 1 bis. 
Zie am. 2)
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