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Amendamentul 1
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că bugetul Agenției 
Europene pentru Medicamente este finanțat 
atât din bugetul UE, cât și, în cea mai mare 
parte, din taxele plătite de solicitanții din 
industria farmaceutică pentru obținerea sau 
menținerea unei autorizații comunitare de 
introducere pe piață. Cu toate acestea, 
constată că între 2006 și 2007 contribuția 
generală a CE s-a majorat cu 24,84% și că 
aceasta reprezintă 24,13% din totalul 
veniturilor din 2007;

1. subliniază faptul că bugetul Agenției 
Europene pentru Medicamente este finanțat 
atât din bugetul UE, cât și, în cea mai mare 
parte, din taxele plătite de solicitanții din 
industria farmaceutică pentru obținerea sau 
menținerea unei autorizații comunitare de 
introducere pe piață; cu toate acestea, 
constată că între 2006 și 2007 contribuția 
generală a CE s-a majorat cu 24,84% și că 
aceasta reprezintă 24,13% din totalul 
veniturilor din 2007; este conștient, în 
acest context, de sarcinile nou atribuite ca 
urmare a Regulamentului (CE) nr. 
1901/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind medicamentele de 
uz pediatric și de o creștere a liniei 
bugetare aferente medicamentelor orfane; 

Or. en

Amendamentul 2
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează agenția să își continue 
acțiunile în domeniul medicamentelor 
orfane; descurajează totuși diminuarea 
contribuției medicamentelor orfane, 
cauzată în principal de o modificare a 
politicii de reduceri a taxelor pentru 
medicamentele orfane, care conduce totuși 
(generează) la o reducere de 26,25% în 
2007 față de 2006;

4. încurajează agenția să își continue 
acțiunile în domeniul medicamentelor 
orfane; descurajează totuși diminuarea 
contribuției medicamentelor orfane, 
cauzată în principal de o modificare a 
politicii de reduceri a taxelor pentru 
medicamentele orfane ca urmare a 
flexibilității prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1905/2005 al Consiliului privind 
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taxele, care conduce totuși la (generează) o 
reducere de 26,25% în 2007 față de 2006;

Or. en


	764355ro.doc

