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Ændringsforslag 1
Jutta Haug

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs budget finansieres 
såvel af EU's budget som primært af 
gebyrer, som den farmaceutiske industris 
ansøgere betaler for at opnå eller bevare en 
EF-markedsføringstilladelse; bemærker 
dog, at EF's generelle bidrag steg med 
24,48 % fra 2006 til 2007 og udgør 24,13 
% af de samlede indtægter i 2007;

1. understreger, at Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs budget finansieres 
såvel af EU's budget som primært af 
gebyrer, som den farmaceutiske industris 
ansøgere betaler for at opnå eller bevare en 
EF-markedsføringstilladelse; bemærker 
dog, at EF's generelle bidrag steg med 
24,48 % fra 2006 til 2007 og udgør 24,13 
% af de samlede indtægter i 2007; er i 
denne forbindelse opmærksom på nye
opgaver, der stammer fra Europa-
Parlamentets og Rådets nye forordning 
(EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 
om lægemidler til pædiatrisk brug og en 
forøgelse af budgetposten for sjældne 
lægemidler;

Or. en

Ændringsforslag 2
Jutta Haug

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opmuntrer agenturet til at fortsætte sin 
aktion inden for lægemidler til sjældne 
sygdomme; fraråder imidlertid faldet i 
andelen af lægemidler til sjældne 
sygdomme, som navnlig skyldes en 
ændring i politikken for reducerede gebyrer 
for lægemidler til sjældne sygdomme, som 
ikke desto mindre fører til (skaber) en 
reduktion på 26,25 % i 2007 i forhold til 
2006;

4. opmuntrer agenturet til at fortsætte sin 
aktion inden for lægemidler til sjældne 
sygdomme; fraråder imidlertid faldet i 
andelen af lægemidler til sjældne 
sygdomme, som navnlig skyldes en 
ændring i politikken for reducerede gebyrer 
for lægemidler til sjældne sygdomme som 
følge af den fleksibilitet, der blev indført 
med Rådets forordning (EF) nr. 
1905/2005 om gebyrer, som ikke desto 
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mindre fører til (skaber) en reduktion på 
26,25 % i 2007 i forhold til 2006;

Or. en
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