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Pozměňovací návrh 1
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že rozpočet Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMEA) je 
financován jednak z rozpočtových 
prostředků EU a také, a to převážně, z 
poplatků, jež farmaceutickému průmyslu 
odvádí žadatelé za obdržení povolení k 
uvedení na trh Společenství nebo za jeho 
prodloužení. Konstatuje však, že souhrnný 
příspěvek EU vzrostl od roku 2006 do roku 
2007 o 24,48 % a představuje 24,13 % 
celkových příjmů v roce 2007;

1. zdůrazňuje, že rozpočet Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMEA) je 
financován jednak z rozpočtových 
prostředků EU a také, a to převážně, z 
poplatků, jež farmaceutickému průmyslu 
odvádí žadatelé za obdržení povolení k 
uvedení na trh Společenství nebo za jeho 
prodloužení. Konstatuje však, že souhrnný 
příspěvek EU vzrostl od roku 2006 do roku 
2007 o 24,48 % a představuje 24,13 % 
celkových příjmů v roce 2007; je si v této 
souvislosti vědom toho, že agentuře byly 
svěřeny nové úkoly vyplývající z nového 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 
2006 o léčivých přípravcích pro 
pediatrické použití a že byly zvýšeny 
prostředky v rozpočtové položce pro léčivé 
přípravky pro vzácná onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí Evropskou agenturu pro léčivé 
přípravky, aby pokračovala ve svém úsilí v 
oblasti léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění; staví se však proti snížení 
příspěvku na léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění, zejména z důvodu změny 
politiky snižování poplatků za léčivé 

4. vybízí Evropskou agenturu pro léčivé 
přípravky, aby pokračovala ve svém úsilí v 
oblasti léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění; staví se však proti snížení 
příspěvku na léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění, zejména z důvodu změny 
politiky snižování poplatků za léčivé 
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přípravky pro vzácná onemocnění, které v 
roce 2007 nicméně vedlo ke (vytvořilo) 
snížení o 26,25 % oproti roku 2006;

přípravky pro vzácná onemocnění, které 
vyplývá z flexibility stanovené nařízením 
Rady (ES) č. 1905/2005 o poplatcích, 
které v roce 2007 nicméně vedlo ke 
(vytvořilo) snížení o 26,25 % oproti roku 
2006;

Or. en
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