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Predlog spremembe 1
Jutta Haug

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se proračun Evropske 
agencije za zdravila financira iz proračuna 
EU, predvsem pa s taksami, ki jih plačujejo 
prijavitelji iz farmacevtske industrije za 
pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za 
promet Skupnosti. Vendar pa ugotavlja, da 
se je splošni prispevek Evropske komisije 
v letu 2007 povečal za 24,48 % glede na 
leto 2006 in predstavlja 24,13 % skupnega 
dohodka za leto 2007;

1. poudarja, da se proračun Evropske 
agencije za zdravila financira iz proračuna 
EU, predvsem pa s taksami, ki jih plačujejo 
prijavitelji iz farmacevtske industrije za 
pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za 
promet Skupnosti. Vendar pa ugotavlja, da 
se je splošni prispevek Evropske komisije 
v letu 2007 povečal za 24,48 % glede na 
leto 2006 in predstavlja 24,13 % skupnega 
dohodka za leto 2007; s tem v zvezi se 
zaveda na novo dodeljenih nalog, ki 
izhajajo iz nove Uredbe (ES) št. 1901/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o zdravilih za pediatrično 
uporabo, in iz povečanja proračunske 
vrstice za zdravila sirote;
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Predlog spremembe 2
Jutta Haug

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja agencijo, naj nadaljuje ukrepe 
na področju zdravil sirot; odsvetuje pa 
zmanjševanja prispevkov za zdravila sirote, 
zlasti zaradi spremembe politike za 
zmanjševanje prispevka za zdravila sirote, 
ki je leta 2007 povzročil zmanjšanje za 
26,25 % v primerjavi z letom 2006;

4. spodbuja agencijo, naj nadaljuje ukrepe 
na področju zdravil sirot; odsvetuje pa 
zmanjševanja prispevkov za zdravila sirote, 
zlasti zaradi spremembe politike za 
zmanjševanje prispevka za zdravila sirote, 
ki izhaja iz prožnosti v okviru Uredbe 
Sveta (ES) št. 1905/2005 o pristojbinah, ki 
je leta 2007 povzročil zmanjšanje za 26,25 
% v primerjavi z letom 2006;
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