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Amendamentul 1
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă satisfacția cu privire la 
succesul înregistrat în primul an de 
funcționare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice;

1. își exprimă satisfacția cu privire la 
succesul înregistrat în primele șapte luni 
de funcționare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice;

Or. en

Amendamentul 2
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că DG ENTR din 
cadrul Comisiei a fost responsabilă pentru 
gestiunea bugetară a agenției în 2007;

Or. en

(Textul de la punctul 4 din proiectul de aviz este mutat la noul punct 1a. A se vedea 
amendamentul 5.)

Amendamentul 3
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că 87,5% din bugetul agenției 
pentru 2007 a fost angajat, în principal
pentru cheltuielile cu personalul și cu 
infrastructura și pentru alte cheltuieli de 

2. constată că 87,5% din bugetul agenției 
pentru 2007 a fost angajat pentru 
cheltuielile cu personalul și cu 
infrastructura și pentru alte cheltuieli de 
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funcționare; funcționare;

Or. en

Amendamentul 4
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă îngrijorarea pentru 
problemele considerabile întâmpinate la 
crearea sistemului informatic REACH, 
probleme pentru care agenția este parțial 
responsabilă, în special dat fiind faptul că 
aceste probleme, în plus față de 
dificultățile pentru utilizatori, au condus 
la o creștere a costurilor pentru agenție și 
la o reducere a activităților preconizate în 
alte domenii din cauza „soluțiilor 
temporare” utilizate;

Or. en

Amendamentul 5
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 4 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că DG ENTR din 
cadrul Comisiei a fost responsabilă pentru 
gestiunea bugetară a agenției în 2007;

eliminat

Or. en

(Textul de la punctul 4 din proiectul de aviz este mutat la noul punct 1a. A se vedea 
amendamentul 2.)
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