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Pakeitimas 1
Jutta Haug
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1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos vaistų agentūros 
biudžetas finansuojamas iš ES biudžeto ir 
daugiausia iš farmacijos pramonės 
pareiškėjų, kurie kreipiasi prašydami 
išduoti ar pratęsti Bendrijos leidimą 
prekiauti, įmokų. Tačiau pažymi, kad 
Komisijos bendras įnašas 2007 m. padidėjo 
24.48 %, palyginti su 2006 m., ir sudaro 
24.13 % visų 2007 m. pajamų;

1. pabrėžia, kad Europos vaistų agentūros 
biudžetas finansuojamas iš ES biudžeto ir 
daugiausia iš farmacijos pramonės 
pareiškėjų, kurie kreipiasi prašydami 
išduoti ar pratęsti Bendrijos leidimą 
prekiauti, įmokų. Tačiau pažymi, kad 
Komisijos bendras įnašas 2007 m. padidėjo 
24.48 %, palyginti su 2006 m., ir sudaro 
24.13 % visų 2007 m. pajamų; supranta, 
kad atsižvelgiant į tai dėl 2006 m. 
gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 
dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių 
preparatų atsiranda naujų užduočių ir 
padidėja finansavimas pagal retiesiems 
vaistams skirtą biudžeto eilutę; 
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Jutta Haug

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Agentūrą tęsti savo veiklą retųjų 
vaistų srityje; tačiau siūlo nemažinti 
finansavimo retiesiems vaistams, ypač dėl 
pasikeitusios nuolaidų retiesiems vaistams 
politikos, dėl kurios ir taip 2007 m. buvo 
gautos 26.25 % mažesnės pajamos, 
palyginti su 2006 m.;

4. ragina Agentūrą tęsti savo veiklą retųjų 
vaistų srityje; tačiau siūlo nemažinti 
finansavimo retiesiems vaistams, ypač dėl 
to, kad Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1905/2005 dėl mokesčių leista daugiau 
lankstumo ir pasikeitė nuolaidų retiesiems 
vaistams politika, dėl kurios 2007 m. 
savaime buvo gautos 26,25 % mažesnės 
pajamos, palyginti su 2006 m;
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