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Изменение 1
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че бюджетът на 
Европейската агенция по лекарствата 
(ЕМЕА) се финансира от бюджета на ЕС 
и най-вече от таксите, които плащат 
предприятия от фармацевтичната 
индустрия, подали заявления за 
получаване или запазване на 
разрешение за търговия в Общността. 
Въпреки това отбелязва, че общият 
принос на ЕС е нараснал с 24.48% от 
2006 г. до 2007 г. и представлява 24.13% 
от общите приходи за 2007 г.

1. подчертава, че бюджетът на 
Европейската агенция по лекарствата 
(ЕМЕА) се финансира от бюджета на ЕС 
и най-вече от таксите, които плащат 
предприятия от фармацевтичната 
индустрия, подали заявления за 
получаване или запазване на 
разрешение за търговия в Общността.
Въпреки това отбелязва, че общият 
принос на ЕС е нараснал с 24.48% от 
2006 г. до 2007 г. и представлява 24.13% 
от общите приходи за 2007 г. в тази 
връзка знае за поставените нови 
задачи, които произтичат от новия 
Регламент (ЕО) № 1901/2006 на 
Европейския парламент и Съвета от 
12 декември 2006 г. относно 
лекарствените продукти за 
педиатрична употреба и от 
увеличаването на бюджетния ред за 
"лекарства сираци";

Or. en

Изменение 2
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава агенцията да продължи 
дейността си в областта на т.нар. 
"лекарства сираци"; въпреки това не 
одобрява намаляването на помощта за 
лекарствата сираци, най-вече поради 

4. насърчава агенцията да продължи 
дейността си в областта на т.нар. 
"лекарства сираци"; въпреки това не 
одобрява намаляването на помощта за 
лекарствата сираци, най-вече поради 
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промяна в политиката за намаляване на 
таксите за лекарства сираци, която 
обаче води до (генерира) намаляване в 
размер на 26.25% през 2007 г. в 
сравнение с 2006 г.

промяна в политиката за намаляване на 
таксите за лекарства сираци в резултат 
от гъвкавостта, предоставена с 
Регламент (ЕО) № 1905/2005 на 
Съвета относно таксите, която обаче 
води до (генерира) намаляване в размер 
на 26.25% през 2007 г. в сравнение с 
2006 г.

Or. en
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