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Ändringsförslag 1
Jutta Haug

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
finansieras både genom EU-budgeten och 
framför allt genom avgifter från 
ansökningar från läkemedelsbranschen för 
att erhålla eller förnya godkännande för 
försäljning. Gemenskapens allmänna 
bidrag ökade dock med 24,48 procent 
mellan 2006 och 2007 och utgjorde 
24,13 procent av de totala intäkterna för 
2007.

1. Europaparlamentet betonar att 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
finansieras både genom EU-budgeten och 
framför allt genom avgifter från 
ansökningar från läkemedelsbranschen för 
att erhålla eller förnya godkännande för 
försäljning. Gemenskapens allmänna 
bidrag ökade dock med 24,48 procent 
mellan 2006 och 2007 och utgjorde 
24,13 procent av de totala intäkterna för 
2007. Parlamentet är väl medvetet om de 
nya uppgifter som myndigheten fått till 
följd av Europaparlamentet och rådets 
förordning (EG) nr 1901/2006 av den 
12 december 2009 om läkemedel för 
pediatrisk användning, och en ökning av 
budgetposten för särläkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 2
Jutta Haug

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmuntrar 
Europeiska läkemedelsmyndigheten att 
fortsätta sitt arbete när det gäller 
särläkemedel. Parlamentet avråder dock 
från minskningen av bidraget till
särläkemedel, vilket framför allt beror på 
en policyomläggning för 
avgiftsminskningar för särläkemedel, vilket 
ändå utmynnar i en minskning med 

4. Europaparlamentet uppmuntrar 
Europeiska läkemedelsmyndigheten att 
fortsätta sitt arbete när det gäller 
särläkemedel. Parlamentet avråder dock 
från minskningen av bidraget från
särläkemedel, vilket framför allt beror på 
en policyomläggning för 
avgiftsminskningar för särläkemedel till 
följd av den flexibilitet som ges genom 
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26,25 procent 2007 jämfört med 2006. rådets förordning (EG) nr 1905/2005 om 
de avgifter som ska betalas till Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, vilket ändå 
utmynnar i en minskning med 
26,25 procent 2007 jämfört med 2006.

Or. en


	764355sv.doc

