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Τροπολογία 1
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ αλλά κυρίως από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι αιτούσες 
φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να 
αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κοινοτικές 
άδειες εμπορίας.  Σημειώνει εντούτοις ότι 
η γενική συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε 
κατά 24,48% από το 2006 ως το 2007 και 
εκπροσωπεί ποσοστό 24,13% των 
συνολικών πόρων για το 2007.

1. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ αλλά κυρίως από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι αιτούσες 
φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να 
αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κοινοτικές 
άδειες εμπορίας. Σημειώνει εντούτοις ότι 
η γενική συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε 
κατά 24,48% από το 2006 ως το 2007 και 
εκπροσωπεί ποσοστό 24,13% των 
συνολικών πόρων για το 2007  έχει επίσης 
υπόψη του σχετικά τα προσφάτως 
ανατεθέντα καθήκοντα όπως προκύπτουν 
από το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , 
για τα παιδιατρικά φάρμακα και από την 
αύξηση των κονδυλίων για τα ορφανά 
φάρμακα·
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Τροπολογία 2
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει τον οργανισμό να συνεχίσει 
τις προσπάθειές του στον τομέα των 
ορφανών φαρμάκων αλλά αποδοκιμάζει 
την μείωση που παρατηρείται στην 
συνεισφορά των ορφανών φαρμάκων, 
οφειλόμενη κυρίως στην μεταβολή της 

4. παροτρύνει τον οργανισμό να συνεχίσει 
τις προσπάθειές του στον τομέα των 
ορφανών φαρμάκων αλλά αποδοκιμάζει 
την μείωση που παρατηρείται στην 
συνεισφορά των ορφανών φαρμάκων, 
οφειλόμενη κυρίως στην μεταβολή της 
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πολιτικής μείωσης των τελών για τα 
ορφανά φάρμακα, με αποτέλεσμα ωστόσο 
την μείωση κατά 26,25% το 2007 εν 
συγκρίσει με το 2006.

πολιτικής μείωσης των τελών για τα 
ορφανά φάρμακα που οφείλεται στην 
ευελιξία που επιτρέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1905/2005 του Συμβουλίου σχετικά 
με τα τέλη, με αποτέλεσμα ωστόσο την 
μείωση κατά 26,25% το 2007 εν συγκρίσει 
με το 2006.
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