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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rozpočet Európskej 
agentúry pre lieky je financovaný z 
rozpočtu EÚ ale aj, a to hlavne, z 
poplatkov, ktoré odvádzajú žiadatelia z 
farmaceutického priemyslu za získanie 
a predĺženie povolení na uvedenie na trh v 
rámci Spoločenstva; poznamenáva však, že 
celkový príspevok ES sa v roku 2007 
zvýšil o 24,48 % v porovnaní s rokom 
2006 a predstavuje 24,13 % celkových 
príjmov v roku 2007;

1. zdôrazňuje, že rozpočet Európskej 
agentúry pre lieky je financovaný z 
rozpočtu EÚ ale aj, a to hlavne, z 
poplatkov, ktoré odvádzajú žiadatelia z 
farmaceutického priemyslu za získanie 
a predĺženie povolení na uvedenie na trh v 
rámci Spoločenstva; poznamenáva však, že 
celkový príspevok ES sa v roku 2007 
zvýšil o 24,48 % v porovnaní s rokom 
2006 a predstavuje 24,13 % celkových 
príjmov v roku 2007; je si v tejto súvislosti 
vedomý nedávno pridelených úloh, ktoré 
vyplývajú z nového nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch 
na pediatrické použitie, a nárastu 
prostriedkov v rozpočtovom riadku pre 
lieky na ojedinelé ochorenia; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyzýva Európsku agentúru pre lieky, aby 
pokračovala vo svojej činnosti v oblasti 
liekov pre ojedinelé ochorenia; je však 
proti zníženiu príspevku na lieky pre
ojedinelé ochorenia najmä z dôvodu zmeny 
politiky znižovania poplatkov za lieky pre
ojedinelé ochorenia, ktoré síce viedlo v 
roku 2007 k zníženiu o 26,25 % v 

4. vyzýva Európsku agentúru pre lieky, aby 
pokračovala vo svojej činnosti v oblasti 
liekov na ojedinelé ochorenia; je však proti 
zníženiu príspevku na lieky na ojedinelé 
ochorenia, najmä z dôvodu zmeny politiky 
znižovania poplatkov za lieky na ojedinelé 
ochorenia vyplývajúcej z pružnosti 
ustanovenej nariadením Rady (ES) č. 
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porovnaní s rokom 2006; 1905/2005 o poplatkoch, ktoré síce viedlo 
v roku 2007 k zníženiu o 26,25 % v 
porovnaní s rokom 2006;

Or. en
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