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Módosítás 1
Jutta Haug

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség költségvetését 
egyrészt az EU költségvetéséből, másrészt 
a gyógyszeripar által a közösségi 
forgalombahozatali engedély megszerzése 
vagy fenntartása érdekében fizetett 
díjakból finanszírozzák. Megállapítja 
azonban, hogy az Európai Közösség 
általános hozzájárulása 2007-ben 24,48%-
kal nőtt 2006-hoz képest, ami 2007-ben a 
teljes bevétel 24,13%-át képviselte;

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség költségvetését 
egyrészt az EU költségvetéséből, másrészt 
a gyógyszeripar által a közösségi 
forgalombahozatali engedély megszerzése 
vagy fenntartása érdekében fizetett 
díjakból finanszírozzák. Megállapítja 
azonban, hogy az Európai Közösség 
általános hozzájárulása 2007-ben 24,48%-
kal nőtt 2006-hoz képest, ami 2007-ben a 
teljes bevétel 24,13%-át képviselte;
tudatában van ebben az összefüggésben a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekgyógyászati felhasználásáról 
szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletből 
adódó, újonnan kijelölt feladatoknak és a 
ritka betegségek elleni gyógyszerekkel 
kapcsolatos költségvetési sorba tartozó 
előirányzatok növelésének; 

Or. en

Módosítás 2
Jutta Haug

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) arra ösztönzi az ügynökséget, hogy 
folytassa a ritka betegségek gyógyszerei 
vonatkozásában végzett munkát; ellenzi 
azonban a ritka betegségek gyógyszereihez 
nyújtott hozzájárulás csökkentését, amit 
elsősorban a vonatkozó díjak 

(4) arra ösztönzi az ügynökséget, hogy 
folytassa a ritka betegségek gyógyszerei 
vonatkozásában végzett munkát; ellenzi 
azonban a ritka betegségek gyógyszereihez 
nyújtott hozzájárulás csökkentését, amit 
elsősorban a díjakról szóló 1905/2005/EK 
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csökkentésére irányuló politika 
megváltozása eredményez, és ami 2006-
hoz képest 2007-ben 26,25%-os csökkenést 
okoz;

tanácsi rendelet rugalmasságából 
adódóan a vonatkozó díjak csökkentésére 
irányuló politika megváltozása
eredményez, és ami 2006-hoz képest 2007-
ben 26,25%-os csökkenést okoz;

Or. en
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