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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2005 m. rugsėjo 27 d., antradienis

— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,
— atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0258/2005),
1.

pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Bulgarijos
Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

P6_TA(2005)0344

EB ir Kroatijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo
(KOM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))
(Konsultavimosi procedūra)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0159) (1),
— atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą
sakinį,
— atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba konsultuojasi
su Parlamentu (C6-0173/2005),
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,
— atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0259/2005),
1.

pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Kroatijos
Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.
(1) Dar nepaskelbtas OL.

P6_TA(2005)0345

Mokesčiai, mokėtini Europos vaistų vertinimo agentūrai *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų vertinimo agentūrai
(KOM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))
(Konsultavimosi procedūra)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0106) (1),
— atsižvelgdamas į 1995 m. vasario 10 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 297/95 (2) 12 straipsnį, pagal
kurį Taryba konsultuojasi su Parlamentu (C6-0137/2005),
(1) Dar nepaskelbtas OL.
(2) OL L 35, 1995 2 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 494/2003 (OL L 73, 2003 3 19, p. 6).
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— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir
Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0264/2005),
1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.

prašo Tarybą vėl konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
KOMISIJOS
SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO
PAKEITIMAI

1 pakeitimas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a) Siekiant proporcingumo, metinis mokestis turėtų būti
sumažintas vaistiniams preparatams, kurių veikliosios
medžiagos buvo plačiai taikomos medicinoje Bendrijoje bent
dešimt metų.

2 pakeitimas
1 straipsnio 2 punkto b papunkčio II papapunktis
3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 297/95)
Sumažintas 90 000 eurų sudarantis mokestis mokamas už
paraiškas dėl leidimo prekiauti vaistu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 dalį,
10 straipsnio 3 dalį ir 10 dalies c punktą. Ši suma mokama už
kiekvieną dozę, susijusią su viena vaisto forma ir viena
pakuote.

Sumažintas 90 000 eurų mokestis mokamas už paraiškas dėl
leidimo prekiauti vaistiniu preparatu pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 dalį,
10 straipsnio 3 dalį, 10a ir 10c straipsnį. Ši suma mokama už
kiekvieną dozę, susijusią su viena vaisto forma ir viena
pakuote. Išskirtiniais atvejais, jei vertinant paraišką dėl
leidimo prekiauti vaistiniu preparatu pagal Direktyvos
2001/83/EB 10 straipsnio a punktą susidarytų daug darbo,
pagal 11 straipsnio 2 dalį gali būti nustatomas 232 000
eurų mokestis.

3 pakeitimas
1 straipsnio 7 punktas
8 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 297/95)
Mokestis už mokslines paslaugas mokamas už paraišką dėl
mokslinių konsultacijų arba Mokslinio komiteto nuomonės,
kurioms netaikomi 3–7 straipsnių ir 8 straipsnio 1 dalies
nuostatos. Šis mokestis mokamas už tradicinės medicinos
vaistažolių vaistų įvertinimą, nuomonę apie labdarai naudojamus vaistus, konsultacijas apie pagalbines medžiagas, įskaitant kraujo derivatus, kurios yra medicinos prietaisų dalis, ir
plazmos pagrindinių dokumentų bei plazmos antigenų pagrindinių dokumentų įvertinimą.

Mokestis už mokslines paslaugas mokamas už paraišką dėl
mokslinių konsultacijų arba Mokslinio komiteto nuomonės,
kurioms netaikomi 3–7 straipsnių ir 8 straipsnio 1 dalies
nuostatos. Šis mokestis mokamas už nuomonę apie labdarai
naudojamus vaistus, konsultacijas apie pagalbines medžiagas,
įskaitant kraujo derivatus, kurios yra medicinos prietaisų dalis,
ir plazmos pagrindinių dokumentų bei plazmos antigenų
pagrindinių dokumentų įvertinimą.
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Už žmonėms skirtus vaistus mokamas 232 000 eurų mokestis.

Už žmonėms skirtus vaistus mokamas ne didesnis kaip
232 000 eurų mokestis.

Už veterinarinius vaistus mokamas 116 000 eurų mokestis.

Už veterinarinius vaistus mokamas ne didesnis kaip
116 000 eurų mokestis.
Už tradicinės medicinos vaistažolių vaistų vertinimą
mokamas ne didesnis kaip 25 000 eurų mokestis.

3 straipsnio nuostatos taikomos mokslinei nuomonei apie
žmonėms skirtų vaistų, kuriais prekiaujama tik ne Bendrijos
rinkose, įvertinimą, pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 58
straipsnį.

3 straipsnio nuostatos taikomos mokslinei nuomonei apie
žmonėms skirtų vaistų, kuriais prekiaujama tik ne Bendrijos
rinkose, įvertinimą, pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 58
straipsnį.

Sumažintas mokestis už mokslines paslaugas, sudarantis nuo
2 500 eurų iki 200 000 eurų, mokamas už tam tikras su
žmonėms skirtais vaistais susijusias mokslines nuomones arba
paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines paslaugas, sudarantis nuo
2 500 eurų iki 200 000 eurų, mokamas už tam tikras su
žmonėms skirtais vaistais susijusias mokslines nuomones arba
paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines konsultacijas, sudarantis
nuo 2 500 eurų iki 100 000 eurų, mokamas už tam tikras su
veterinariniais vaistais susijusias mokslines nuomones arba
paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines konsultacijas, sudarantis
nuo 2 500 eurų iki 100 000 eurų, mokamas už tam tikras su
veterinariniais vaistais susijusias mokslines nuomones arba
paslaugas.
Sumažintas mokestis už mokslines konsultacijas, sudarantis
nuo 2 500 eurų iki 25 000 eurų, mokamas už tam tikras su
tradicinės medicinos vaistažolių vaistais susijusias mokslines
nuomones arba paslaugas.

Šios penktoje ir šeštoje pastraipose apibūdinamos mokslinės
nuomonės arba paslaugos įtraukiamos į sąrašą, sudaromą kaip
numatyta 11 straipsnio 2 dalyje.

Šios šeštoje, septintoje ir aštuntoje pastraipose apibūdinamos
mokslinės nuomonės arba paslaugos įtraukiamos į sąrašą,
sudaromą kaip numatyta 11 straipsnio 2 dalyje.

P6_TA(2005)0346

EEB ir Komorų susitarimo protokolas dėl tunų žvejybos *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, nustatančio tunų
žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo
Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, sudarymo
2005 m. sausio 1 d. — 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui (KOM(2005)0187 — C6-0154/2005 —
2005/0092(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (KOM(2005)0187) (1),
— atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,
(1) Dar nepaskelbtas OL.

