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Pozměňovací návrh 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Předpisy o farmakovigilanci, které se 
týkají humánních léčivých přípravků a 
které jsou obsaženy v nařízení (ES) 
č. 726/2004 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, byly změněny směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o farmakovigilanci, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
pokud jde o farmakovigilanci. Tyto změny 
se týkají pouze humánních léčivých 
přípravků. Změny předpisů ukládají 
agentuře nové úkoly v oblasti 
farmakovigilance, včetně 
farmakovigilančních postupů na úrovni 

(2) Předpisy o farmakovigilanci, které se 
týkají humánních léčivých přípravků a 
které jsou obsaženy v nařízení (ES) 
č. 726/2004 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, byly změněny směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o farmakovigilanci, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
pokud jde o farmakovigilanci. Tyto změny 
se týkají pouze humánních léčivých 
přípravků. Změny předpisů ukládají 
agentuře nové úkoly v oblasti 
farmakovigilance, včetně 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
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Unie, sledování případů z literatury, 
lepších možností informačních technologií 
a poskytování většího množství informací 
široké veřejnosti. Právní předpisy v oblasti 
farmakovigilance mimoto stanoví, že by 
agentura měla být schopna financovat tyto 
činnosti na základě poplatků hrazených 
držiteli rozhodnutí o registraci. Je proto 
třeba vytvořit nové kategorie poplatků 
vztahujících se na nové a zvláštní úkoly 
agentury.

Unie, sledování případů z literatury, 
lepších možností informačních technologií 
a poskytování většího množství informací 
široké veřejnosti. Právní předpisy v oblasti 
farmakovigilance mimoto stanoví, že by 
agentura měla být schopna financovat tyto 
činnosti na základě poplatků hrazených 
držiteli rozhodnutí o registraci. Při 
zohlednění přínosu pro společnost jako 
celek je třeba náležitě respektovat 
farmakovigilanci jako samostatný úkol. 
Procentní podíl finančních prostředků EU 
na financování rozpočtu agentury EMA 
by proto měl být zachován minimálně na 
úrovni před provedením tohoto nařízení. 
Tento příspěvek by měl být použit na 
snížení nákladů na financování běžných 
úkolů a tedy i ročního paušálního 
poplatku. Je proto třeba vytvořit nové 
kategorie poplatků vztahujících se na nové 
a zvláštní úkoly agentury.

__________________ __________________
12 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74. 13 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74.
14 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1. 14 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1.
15 Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana veřejného zdraví je samostatným úkolem. Tomuto úkolu slouží činnosti v oblasti 
farmakovigilance. V současnosti je agentura EMA financována z příspěvků Unie a z poplatků 
placených odvětvím. Návrh Komise však počítá s tím, že další úkoly budou financovány pouze 
odvětvím. Pokud bude farmakovigilance financována pouze z poplatků, hrozí riziko, že tento 
systém již nebude vnímán jako nezávislý na zájmech farmaceutického průmyslu.

Pozměňovací návrh 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Předpisy o farmakovigilanci, které se 
týkají humánních léčivých přípravků a 
které jsou obsaženy v nařízení (ES) 
č. 726/2004 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, byly změněny směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o farmakovigilanci, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
pokud jde o farmakovigilanci. Tyto změny 
se týkají pouze humánních léčivých 
přípravků. Změny předpisů ukládají 
agentuře nové úkoly v oblasti 
farmakovigilance, včetně 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, sledování případů z literatury, 
lepších možností informačních technologií 
a poskytování většího množství informací 
široké veřejnosti. Právní předpisy v oblasti 
farmakovigilance mimoto stanoví, že by 
agentura měla být schopna financovat tyto 

(2) Předpisy o farmakovigilanci, které se 
týkají humánních léčivých přípravků a 
které jsou obsaženy v nařízení (ES) 
č. 726/2004 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, byly změněny směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o farmakovigilanci, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
pokud jde o farmakovigilanci. Tyto změny 
se týkají pouze humánních léčivých 
přípravků. Změny předpisů ukládají 
agentuře nové úkoly v oblasti 
farmakovigilance, včetně 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, sledování případů z literatury, 
lepších možností informačních technologií 
a poskytování většího množství informací 
široké veřejnosti. Právní předpisy v oblasti 
farmakovigilance mimoto stanoví, že by 
agentura měla být schopna financovat tyto 
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činnosti na základě poplatků hrazených 
držiteli rozhodnutí o registraci. Je proto 
třeba vytvořit nové kategorie poplatků 
vztahujících se na nové a zvláštní úkoly 
agentury.

činnosti na základě poplatků hrazených 
držiteli rozhodnutí o registraci a příspěvku 
Unie. Je proto třeba vytvořit nové 
kategorie poplatků vztahujících se na nové 
a zvláštní úkoly agentury. Evropský 
parlament a Rada by měly přezkoumat 
výši příspěvků Unie na základě posouzení 
potřeb a při zohlednění výše poplatků. 
Výše poplatků účtovaných držitelům 
rozhodnutí o registraci zohlední 
současnou finanční situaci a 
podnikatelské prostředí v členských 
státech.

__________________ __________________
12 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74. 13 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74.
14 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1. 14 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1.
15 Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 38.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Předpisy o farmakovigilanci, které se 
týkají humánních léčivých přípravků a 
které jsou obsaženy v nařízení (ES) 
č. 726/2004 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, byly změněny směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 

(2) Předpisy o farmakovigilanci, které se 
týkají humánních léčivých přípravků a 
které jsou obsaženy v nařízení (ES) 
č. 726/2004 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, byly změněny směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
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o farmakovigilanci, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
pokud jde o farmakovigilanci. Tyto změny 
se týkají pouze humánních léčivých 
přípravků. Změny předpisů ukládají 
agentuře nové úkoly v oblasti 
farmakovigilance, včetně 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, sledování případů z literatury, 
lepších možností informačních technologií 
a poskytování většího množství informací 
široké veřejnosti. Právní předpisy v oblasti 
farmakovigilance mimoto stanoví, že by 
agentura měla být schopna financovat tyto 
činnosti na základě poplatků hrazených 
držiteli rozhodnutí o registraci. Je proto 
třeba vytvořit nové kategorie poplatků 
vztahujících se na nové a zvláštní úkoly 
agentury.

o farmakovigilanci, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
pokud jde o farmakovigilanci. Tyto změny 
se týkají pouze humánních léčivých 
přípravků. Změny předpisů ukládají 
agentuře nové úkoly v oblasti 
farmakovigilance, včetně 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, sledování případů z literatury, 
lepších možností informačních technologií 
a poskytování většího množství informací 
široké veřejnosti. Právní předpisy v oblasti 
farmakovigilance mimoto stanoví, že by 
agentura měla být schopna financovat tyto 
činnosti na základě poplatků hrazených 
držiteli rozhodnutí o registraci, přičemž by 
šlo o doplněk veřejného rozpočtu 
přidělovaného Evropskou unií. Je proto 
třeba vytvořit nové kategorie poplatků 
vztahujících se na nové a zvláštní úkoly 
agentury.

__________________ __________________
12Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. 12Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
13Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74. 13Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74.
13Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1. 14Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1.
15 Úř. věst L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 Úř. věst L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 Úř. věst L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 Úř. věst L 316, 14.11.2012, s. 38.
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Or. fr

Odůvodnění

Aby byla posílena transparentnost, objektivita a nezávislost hodnocení, evropský rozpočet by 
měl mít možnost podpořit tyto nové úkoly v oblasti farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Poplatky uvedené v tomto nařízení by 
měly být transparentní, spravedlivé a 
úměrné odvedené práci.

(7) Poplatky uvedené v tomto nařízení by 
měly být transparentní, spravedlivé a 
úměrné odvedené práci. Informace o 
těchto poplatcích by měly být veřejně 
přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát. Členské státy by 
proto neměly vybírat poplatky za činnosti, 
na něž se vztahuje toto nařízení.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát. Členské státy by 
proto neměly vybírat poplatky za činnosti, 
na něž se vztahuje toto nařízení.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by však za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát. Členské státy by 
proto neměly vybírat poplatky za činnosti, 
na něž se vztahuje toto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba jasně oddělit poplatky placené členským státům od poplatků placených agentuře 
EMA.

Pozměňovací návrh 21
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát. Členské státy by 

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům, 
zejména pokud jde o úkoly v oblasti 
získávání signálů. Držitelé rozhodnutí 
o registraci by za stejnou 
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proto neměly vybírat poplatky za činnosti, 
na něž se vztahuje toto nařízení.

farmakovigilanční činnost neměli hradit 
poplatky dvakrát. Členské státy by proto 
neměly vybírat poplatky za činnosti, na něž 
se vztahuje toto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož zpravodaj vyjmul získávání signálů z rozsahu ročního paušálního poplatku, je třeba 
upřesnit, že nadále zůstává v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 22
Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát. Členské státy by 
proto neměly vybírat poplatky za činnosti, 
na něž se vztahuje toto nařízení.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
pouze na poplatky, které má vybírat 
agentura, zatímco pravomoc rozhodovat o 
případných poplatcích vybíraných 
příslušnými orgány členských států by 
měla být ponechána členským státům. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by za 
stejnou farmakovigilanční činnost neměli 
hradit poplatky dvakrát. Členské státy by 
proto neměly vybírat poplatky za činnosti, 
na něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
poplatků za následné změny registrace.

Or. en

Odůvodnění

Návrh slouží k vyjasnění toho, že společnosti by neměly platit vnitrostátní poplatky za žádné 
změny registrace, které mohou vyplynout z některého z farmakovigilačních postupů. Jde o 
formu „dvojího výběru poplatků“, protože příslušné orgány musí pouze vyjmout a vložit 
novou změnu do PIL  – vědecká analýza již byla provedena.

Pozměňovací návrh 23
Alda Sousa
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Práce, která je vykonávána na úrovni 
Unie v souvislosti s posuzováním 
neintervenčních poregistračních studií 
bezpečnosti, jež jsou vyžadovány určitým 
orgánem a jejichž protokol byl schválen 
Farmakovigilančním výborem pro 
posuzování rizik léčiv, zahrnuje dohled nad 
takovýmito studiemi, který začíná 
posouzením návrhu protokolu a není 
omezen na posouzení závěrečných zpráv 
studií. Poplatek vybíraný za tento postup s 
ohledem na studie, které byly dokončeny, 
by proto měl zahrnovat veškerou práci 
související se studií. Aby se zamezilo 
dvojímu výběru poplatků, měli by být 
držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradili poplatek za posouzení 
neintervenčních poregistračních studií 
bezpečnosti, které si vyžádal určitý orgán, 
osvobozeni od veškerých jiných poplatků 
účtovaných příslušným orgánem za 
předložení těchto studií.

(12) Práce, která je vykonávána na úrovni 
Unie v souvislosti s posuzováním 
poregistračních studií bezpečnosti, jež jsou 
vyžadovány určitým orgánem a jejichž 
protokol byl schválen Farmakovigilančním 
výborem pro posuzování rizik léčiv, 
zahrnuje dohled nad takovýmito studiemi, 
který začíná posouzením návrhu protokolu 
a není omezen na posouzení závěrečných 
zpráv studií. Poplatek vybíraný za tento 
postup s ohledem na studie, které byly 
dokončeny, by proto měl zahrnovat 
veškerou práci související se studií. Aby se 
zamezilo dvojímu výběru poplatků, měli 
by být držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradili poplatek za posouzení 
poregistračních studií bezpečnosti, které si 
vyžádal určitý orgán, osvobozeni od 
veškerých jiných poplatků účtovaných 
příslušným orgánem za předložení těchto 
studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Práce, která je vykonávána na úrovni 
Unie v souvislosti s posuzováním 
neintervenčních poregistračních studií 
bezpečnosti, jež jsou vyžadovány určitým 
orgánem a jejichž protokol byl schválen 
Farmakovigilančním výborem pro 
posuzování rizik léčiv, zahrnuje dohled nad 

(12) Práce, která je vykonávána na úrovni 
Unie v souvislosti s posuzováním 
poregistračních studií bezpečnosti, jež jsou 
vyžadovány určitým orgánem a jejichž 
protokol byl schválen Farmakovigilančním 
výborem pro posuzování rizik léčiv, 
zahrnuje dohled nad takovýmito studiemi, 
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takovýmito studiemi, který začíná 
posouzením návrhu protokolu a není 
omezen na posouzení závěrečných zpráv 
studií. Poplatek vybíraný za tento postup 
s ohledem na studie, které byly dokončeny, 
by proto měl zahrnovat veškerou práci 
související se studií. Aby se zamezilo 
dvojímu výběru poplatků, měli by být 
držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradili poplatek za posouzení 
neintervenčních poregistračních studií 
bezpečnosti, které si vyžádal určitý orgán, 
osvobozeni od veškerých jiných poplatků 
účtovaných příslušným orgánem za 
předložení těchto studií.

který začíná posouzením návrhu protokolu 
a není omezen na posouzení závěrečných 
zpráv studií. Poplatek vybíraný za tento 
postup s ohledem na studie, které byly 
dokončeny, by proto měl zahrnovat 
veškerou práci související se studií. Aby se 
zamezilo dvojímu výběru poplatků, měli 
by být držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradili poplatek za posouzení 
poregistračních studií bezpečnosti, které si 
vyžádal určitý orgán, osvobozeni od 
veškerých jiných poplatků účtovaných 
příslušným orgánem za předložení těchto 
studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zpravodajové při svém posuzování 
využívají vědecké hodnocení a zdroje 
vnitrostátních registračních orgánů, 
zatímco agentura odpovídá za koordinaci 
stávajících vědeckých zdrojů, které jí daly 
k dispozici členské státy. Vzhledem k této 
skutečnosti a s cílem zajistit odpovídající 
zdroje pro vědecká posouzení 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie by agentura měla poskytovat odměnu 
za služby vědeckého posouzení, které 
poskytují zpravodajové, kteří byli 
členskými státy jmenováni za členy 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv uvedeného v čl. 56 
odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004, 
nebo případně zpravodajové v koordinační 
skupině uvedené v článku 27 směrnice 
2001/83/ES. Výše odměny za práci 
vykonávanou těmito zpravodaji by měla 

(13) Zpravodajové při svém posuzování 
využívají vědecké hodnocení a zdroje 
vnitrostátních registračních orgánů, 
zatímco agentura odpovídá za koordinaci 
stávajících vědeckých zdrojů, které jí daly 
k dispozici členské státy. Vzhledem k této 
skutečnosti a s cílem zajistit odpovídající 
zdroje pro vědecká posouzení 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie by agentura měla poskytovat odměnu 
za služby vědeckého posouzení, které 
poskytují zpravodajové, kteří byli 
členskými státy jmenováni za členy 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv uvedeného v čl. 56 
odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004, 
nebo případně zpravodajové v koordinační 
skupině uvedené v článku 27 směrnice 
2001/83/ES. Aby však bylo zajištěno, že 
činnosti spojené s farmakovigilačními 
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vycházet z průměrných odhadů pracovní 
zátěže s tím spojené a měla by být 
zohledněna při stanovování výše poplatků 
za farmakovigilanční postupy na úrovni 
Unie.

postupy na úrovni Unie se týkají pouze 
potřeby zajistit bezpečnost pacienta, 
zpravodajem pro předložení by neměl být 
členský stát, který o toto předložení
požádal. Pokud jde o výši odměny za práci 
vykonávanou těmito zpravodaji a 
spoluzpravodaji, platba by měla vycházet 
z jasných a transparentních faktur, které 
přesně uvedou počet hodin, jež zpravodaj 
a spoluzpravodaj (spoluzpravodajové) 
strávili na každém posouzení, a související 
náklady, a měla by být zohledněna při 
stanovování výše poplatků za 
farmakovigilanční postupy na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že jediným důvodem vedoucím k předložení jsou otázky bezpečnosti 
pacienta, kvality, výroby nebo účinnosti, a aby se předešlo dojmu možného konfliktu zájmů, 
členské státy, které zahájí konkrétní předložení, nebudou vybrány jako zpravodajové nebo 
spoluzpravodajové pro toto konkrétní předložení.

Pozměňovací návrh 26
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zpravodajové při svém posuzování 
využívají vědecké hodnocení a zdroje 
vnitrostátních registračních orgánů, 
zatímco agentura odpovídá za koordinaci 
stávajících vědeckých zdrojů, které jí daly 
k dispozici členské státy. Vzhledem k této 
skutečnosti a s cílem zajistit odpovídající 
zdroje pro vědecká posouzení 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie by agentura měla poskytovat odměnu 
za služby vědeckého posouzení, které 
poskytují zpravodajové, kteří byli 
členskými státy jmenováni za členy 
Farmakovigilančního výboru pro 

(13) Zpravodajové při svém posuzování 
využívají vědecké hodnocení a zdroje 
vnitrostátních registračních orgánů, 
zatímco agentura odpovídá za koordinaci 
stávajících vědeckých zdrojů, které jí daly 
k dispozici členské státy. Vzhledem k této 
skutečnosti a s cílem zajistit odpovídající 
zdroje pro vědecká posouzení 
farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie by agentura měla poskytovat odměnu 
za služby vědeckého posouzení, které 
poskytují zpravodajové, kteří byli 
členskými státy jmenováni za členy 
Farmakovigilančního výboru pro 
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posuzování rizik léčiv uvedeného v čl. 56 
odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004, 
nebo případně zpravodajové v koordinační 
skupině uvedené v článku 27 směrnice 
2001/83/ES. Výše odměny za práci 
vykonávanou těmito zpravodaji by měla 
vycházet z průměrných odhadů pracovní 
zátěže s tím spojené a měla by být 
zohledněna při stanovování výše poplatků 
za farmakovigilanční postupy na úrovni 
Unie.

posuzování rizik léčiv uvedeného v čl. 56 
odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004, 
nebo případně zpravodajové a 
spoluzpravodajové v koordinační skupině 
uvedené v článku 27 směrnice 2001/83/ES. 
Výše odměny za práci vykonávanou těmito 
zpravodaji a spoluzpravodaji by měla 
vycházet z průměrných odhadů pracovní 
zátěže s tím spojené a měla by být 
zohledněna při stanovování výše poplatků 
za farmakovigilanční postupy na úrovni 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pokud držitelé rozhodnutí o 
registraci prokáží, že příjmy za léčivý 
přípravek jsou nižší nebo stejně vysoké 
jako náklady na přípravek a že tento 
léčivý přípravek je významný 
z diagnostického nebo terapeutického 
hlediska, jeho součástí jsou nové látky 
nebo je spojen s novými účinky stávajících 
látek nebo se týká druhu závažné nemoci, 
k níž neexistují žádné zkušební či 
terapeutické metody, nebo pokud je cílová 
skupina malá, poplatky by měly být 
sníženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Držitelé rozhodnutí o registraci 
patřící ke stejné mateřské společnosti či 
skupině společností nebo mající uzavřené 
dohody nebo jednající ve vzájemné shodě, 
pokud jde o uvádění příslušných léčivých 
produktů na trh, by měli být považováni 
za jeden subjekt (tj. za „jediného držitele 
rozhodnutí o registraci“)

Or. en

Odůvodnění

Kritéria týkající se definice držitele rozhodnutí o registraci jako „stejného subjektu“, která 
jsou již stanovena ve sdělení Komise k registračním procedurám Společenství pro léčivé 
přípravky 98/C 229/03, se dodrží také pro účely farmakovigilačních poplatků.

Pozměňovací návrh 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V souladu s politikou Unie týkající se 
podpory malých a středních podniků by se 
měly na malé a střední podniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků vztahovat 
snížené poplatky. V souladu s touto 
politikou by měly být mikropodniky ve 
smyslu uvedeného doporučení osvobozeny 
od veškerých poplatků podle tohoto 
nařízení.

(15) V souladu s politikou Unie týkající se 
podpory malých a středních podniků by se 
měly na malé a střední podniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků vztahovat 
snížené poplatky, odložení plateb poplatků 
a administrativní pomoc. V souladu s 
touto politikou by měly být mikropodniky 
ve smyslu uvedeného doporučení 
osvobozeny od veškerých poplatků podle 
tohoto nařízení.

__________________ __________________
18 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36. 18 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en
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Odůvodnění

Snížené poplatky, odložení plateb poplatků a administrativní pomoc již byly stanoveny 
v nařízení (ES) č. 726/2004.

Pozměňovací návrh 30
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Generické léčivé přípravky, léčivé 
přípravky registrované na základě 
ustanovení týkajících se dobře zavedeného 
použití ve zdravotnictví, registrované 
homeopatické léčivé přípravky a 
registrované rostlinné léčivé přípravky by 
měly podléhat sníženému ročnímu 
paušálnímu poplatku, jelikož tyto 
přípravky mají obvykle dobře stanovený 
bezpečnostní profil. Jsou-li však tyto 
přípravky součástí některého 
z farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, měl by se s ohledem na dotyčnou 
práci účtovat poplatek v plné výši. Jelikož 
právní předpisy týkající se 
farmakovigilance podporují provádění 
společných poregistračních studií 
bezpečnosti, měli by se držitelé rozhodnutí 
o registraci v případě předložení společné 
studie o příslušný poplatek podělit.

(16) Léčivé přípravky registrované na 
základě ustanovení týkajících se dobře 
zavedeného použití ve zdravotnictví, 
registrované homeopatické léčivé 
přípravky a registrované rostlinné léčivé 
přípravky by měly podléhat sníženému 
ročnímu paušálnímu poplatku, jelikož tyto 
přípravky mají obvykle dobře stanovený 
bezpečnostní profil. Jsou-li však tyto 
přípravky součástí některého 
z farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, měl by se s ohledem na dotyčnou 
práci účtovat poplatek v plné výši. Jelikož 
právní předpisy týkající se 
farmakovigilance podporují provádění 
společných poregistračních studií 
bezpečnosti, měli by se držitelé rozhodnutí 
o registraci v případě předložení společné 
studie o příslušný poplatek podělit.

Or. en

Odůvodnění

Zásadu systematického snižování ročního paušálního poplatku pro všechny generické léčivé 
přípravky nelze odůvodnit a toto snížení by proto mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Generické léčivé přípravky, léčivé 
přípravky registrované na základě 
ustanovení týkajících se dobře zavedeného 
použití ve zdravotnictví, registrované 
homeopatické léčivé přípravky a
registrované rostlinné léčivé přípravky by 
měly podléhat sníženému ročnímu 
paušálnímu poplatku, jelikož tyto 
přípravky mají obvykle dobře stanovený 
bezpečnostní profil. Jsou-li však tyto 
přípravky součástí některého 
z farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, měl by se s ohledem na dotyčnou 
práci účtovat poplatek v plné výši. Jelikož 
právní předpisy týkající se 
farmakovigilance podporují provádění 
společných poregistračních studií 
bezpečnosti, měli by se držitelé rozhodnutí 
o registraci v případě předložení společné 
studie o příslušný poplatek podělit.

(16) Generické léčivé přípravky, léčivé 
přípravky registrované na základě 
ustanovení týkajících se dobře zavedeného 
použití ve zdravotnictví, léčivé přípravky 
registrované v Unii alespoň po dobu 10 let 
a registrované homeopatické a rostlinné 
léčivé přípravky by měly podléhat 
sníženému ročnímu paušálnímu poplatku, 
jelikož tyto přípravky mají obvykle dobře 
stanovený bezpečnostní profil. Jsou-li však 
tyto přípravky součástí některého 
z farmakovigilančních postupů na úrovni 
Unie, měl by se s ohledem na dotyčnou 
práci účtovat poplatek v plné výši. Jelikož 
právní předpisy týkající se 
farmakovigilance podporují provádění 
společných poregistračních studií 
bezpečnosti, měli by se držitelé rozhodnutí 
o registraci v případě předložení společné 
studie o příslušný poplatek podělit.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zamezilo nepřiměřené 
administrativní zátěži agentury, mělo by se 
snížení poplatků a osvobození od poplatků 
stanovené v tomto nařízení uplatňovat na 
základě prohlášení držitele rozhodnutí o 
registraci, v němž se uvádí, že má nárok na 
snížení poplatku nebo na osvobození od 
poplatku. Je proto třeba odrazovat od
poskytování nesprávných informací, a to 
zvýšením použitelné výše poplatku.

(18) Aby se zamezilo nepřiměřené 
administrativní zátěži agentury, mělo by se 
snížení poplatků a osvobození od poplatků 
stanovené v tomto nařízení uplatňovat na 
základě prohlášení držitele rozhodnutí o 
registraci, v němž se uvádí, že má nárok na 
snížení poplatku nebo na osvobození od 
poplatku, a jehož správnost může 
agentura ověřit. Je proto třeba důrazně 
zabránit poskytování nesprávných 
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informací, a to zvýšením použitelné výše 
poplatku.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci aktivně poskytnou agentuře veškeré důkazy o tom, že jsou 
oprávněni žádat o snížení poplatku nebo osvobození od něj, aby agentura mohla v případě 
potřeby zkontrolovat jejich přesnost.

Pozměňovací návrh 33
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Registrované homeopatické a 
rostlinné léčivé přípravky jsou vyjmuty 
z působnosti tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Podle článků 14 a 16a směrnice 2001/83/ES. Farmakovigilační činnosti pro tyto přípravky 
jsou v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 34
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví činnosti 
vykonávané na úrovni Unie, za něž mají 
být hrazeny poplatky, výši těchto poplatků 
a pravidla pro jejich hrazení a výši odměny 
zpravodajů.

2. Toto nařízení stanoví farmakovigilační
činnosti vykonávané na úrovni Unie, za 
něž mají být hrazeny poplatky, výši těchto 
poplatků a pravidla pro jejich hrazení a 
výši odměny agentury, zpravodajů a 
spoluzpravodajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy nemohou uložit poplatky 
za farmakovigilační činnosti, na které se 
již vztahuje současné nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba jasně oddělit poplatky placené členským státům od poplatků placených agentuře 
EMA.

Pozměňovací návrh 36
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „jednotkou podléhající poplatku“ se 
rozumí jednotlivá položka v databázi 
uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) nařízení 
(ES) č. 726/2004 na základě informací ze 
seznamu všech humánních léčivých 
přípravků registrovaných v Unii podle 
čl. 57 odst. 2 uvedeného nařízení;

1. „jednotkou podléhající poplatku“ se 
rozumí jednotka definovaná tímto 
souborem údajů na základě informací 
o léčivých přípravcích obsažených
v databázi uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) 
nařízení (ES) č. 726/2004:

a) držitel rozhodnutí o registraci;
b) země, v níž je registrace platná;
c) účinné látky;
d) léková forma.

Or. en
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Odůvodnění

Název léčivého přípravku (zahrnutý v pozměňovacím návrhu 6) je často jeho silnou stránkou, 
proto by vypuštění názvu léčivého přípravku v tomto případě zabránilo tomu, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci museli hradit poplatek za stejný přípravek vícekrát.

Pozměňovací návrh 37
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „jednotkou podléhající poplatku“ se 
rozumí jednotlivá položka v databázi 
uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) nařízení 
(ES) č. 726/2004 na základě informací ze 
seznamu všech humánních léčivých 
přípravků registrovaných v Unii podle 
čl. 57 odst. 2 uvedeného nařízení;

1. „jednotkou podléhající poplatku“ se 
rozumí jednotka definovaná tímto 
souborem údajů na základě informací 
o léčivých přípravcích obsažených
v databázi uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) 
nařízení (ES) č. 726/2004:

a) držitel rozhodnutí o registraci;
b) země registrace;
c) účinné látky;
d) léková forma.

Or. en

Odůvodnění

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Pozměňovací návrh 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „jednotkou podléhající poplatku“ se 
rozumí jednotlivá položka v databázi 
uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) nařízení 
(ES) č. 726/2004 na základě informací ze 
seznamu všech humánních léčivých 
přípravků registrovaných v Unii podle 
čl. 57 odst. 2 uvedeného nařízení;

1. „jednotkou podléhající poplatku“ se 
rozumí jednotka definovaná tímto 
souborem údajů na základě informací 
o léčivých přípravcích obsažených
v databázi uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) 
nařízení (ES) č. 726/2004:

a) držitel rozhodnutí o registraci;
b) země, v níž je registrace platná;
c) účinné látky;
d) léková forma.

Or. en

Odůvodnění

„Jednotka podléhající poplatku“ by měla být definována na úrovni lékové formy. Aby byla 
zajištěna soudržnost u řady záznamů, součástí definice by neměl být „název léčivého 
přípravku“. To zabrání problémům souvisejícím s tím, že léčivé přípravky mají různé názvy.

Pozměňovací návrh 39
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vybírá-li agentura poplatek podle odst. 1 
písm. a), poskytne zpravodaji ve 
Farmakovigilančním výboru pro 
posuzování rizik léčiv, kterého jmenuje 
členský stát, nebo zpravodaji v koordinační 
skupině (dále jen „zpravodaj“) odměnu za 
práci, kterou odvedl pro agenturu nebo 
koordinační skupinu. Tato odměna je 
vyplácena v souladu s článkem 9.

2. Vybírá-li agentura poplatek podle odst. 1 
písm. a), poskytne zpravodaji a 
spoluzpravodaji ve Farmakovigilančním 
výboru pro posuzování rizik léčiv, kterého 
jmenuje členský stát nebo členský stát 
vykonávající činnost zpravodaje
v koordinační skupině (dále jen 
„zpravodaj“) odměnu za práci, kterou 
odvedl pro agenturu nebo koordinační 
skupinu. Tato odměna je vyplácena 
členskému státu jmenovanému 
zpravodajem či spoluzpravodajem nebo 
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vykonávajícímu činnost zpravodaje či 
spoluzpravodaje v souladu s článkem 9.

Or. en

Odůvodnění

V koordinační skupině je to členský stát vykonávající činnost zpravodaje nebo 
spoluzpravodaje. Odměna by v každém případě měla být vyplacena členskému státu, protože 
zpravodaj a spoluzpravodaj vždy pracují v rámci týmu posuzovatelů z členského státu. 
Odměna zjevně umožní člnskému státu vykonávat farmakovigilační činnost. Poplatek obdrží 
po předložení zprávy o posouzení.

Pozměňovací návrh 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
pravidelně aktualizovaných zpráv 
o bezpečnosti podle článků 107e a 107g 
směrnice 2001/83/ES a článku 28 nařízení 
(ES) č. 726/2004.

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
pravidelně aktualizovaných zpráv 
o bezpečnosti podle článků 107e a 107g 
směrnice 2001/83/ES a článku 28 nařízení 
(ES) č. 726/2004 a s kritérii posouzení 
podle přílohy I směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Agentura je mezinárodním subjektem EU. Nemá právní základ pro posuzování pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, kdy dotčená odborná kritéria jsou platná po celé EU.

Pozměňovací návrh 41
Alojz Peterle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
pravidelně aktualizovaných zpráv 

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
pravidelně aktualizovaných zpráv 
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o bezpečnosti podle článků 107e a 107g 
směrnice 2001/83/ES a článku 28 nařízení 
(ES) č. 726/2004.

o bezpečnosti podle článků 107e a 107g 
směrnice 2001/83/ES a článku 28 nařízení 
(ES) č. 726/2004 a s kritérii posouzení 
podle přílohy I směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
pravidelně aktualizovaných zpráv 
o bezpečnosti podle článků 107e a 107g 
směrnice 2001/83/ES a článku 28 nařízení 
(ES) č. 726/2004.

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
pravidelně aktualizovaných zpráv 
o bezpečnosti podle článků 107e a 107g 
směrnice 2001/83/ES a článku 28 nařízení 
(ES) č. 726/2004 a s kritérii posouzení 
podle přílohy I směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že agentura má právní základ pro posuzování pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti pouze tehdy, pokud jsou dotčená odborná kritéria v platnosti po celé EU.

Pozměňovací návrh 43
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Snížený poplatek, který stanoví část I 
přílohy, se uplatní na homeopatické léčivé 
přípravky definované v čl. 1 odst. 5 
směrnice 2001/83/ES a rostlinné léčivé 
přípravky definované v čl. 1 odst. 30 
směrnice 2001/83/ES.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadami nastíněnými v důvodové zprávě návrhu (konkrétně jde o spravedlnost, 
náležitý vztah mezi odvedenou prací a druhem a výší poplatku a přiměřenost, ale také o 
jednoduchost a použitelnost) by poplatek za posuzování pravidelně aktualizovaných zpráv o 
bezpečnosti měl být pro kategorii homeopatických léčivých přípravků celkově snížen na 10 % 
všeobecného poplatku za toto posuzování.

Pozměňovací návrh 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výše poplatku je stanovena v části I 
přílohy.

2. Výše poplatku je stanovena v části I 
přílohy. Agentura definuje 3 skupiny 
posuzování pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti, které odrážejí 
pracovní zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Jediný poplatek za posouzení pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti – zcela bez 
ohledu na související pracovní zátěž – není přiměřený. V konkrétním případě by však bylo 
vhodné rozdělit příslušné účinné látky do tří kategorií týkajících se posouzení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti v závislosti na související pracovní zátěži a 
s odstupňovanými poplatky. To by představovalo vyvážený přístup mezi nezbytnou 
standardizovanou metodou na jedné straně a vyhnutí se nerovnému zacházení na straně 
druhé.

Pozměňovací návrh 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se v rámci postupů uvedených v 
odstavci 1 vztahuje povinnost předložit 
pravidelně aktualizovanou zprávu o 
bezpečnosti pouze na jednoho držitele 
rozhodnutí o registraci, vybere agentura 
příslušný poplatek v plné výši od tohoto 
držitele rozhodnutí o registraci.

3. Pokud se v rámci postupů uvedených v 
odstavci 1 vztahuje povinnost předložit 
pravidelně aktualizovanou zprávu o 
bezpečnosti pouze na jednoho držitele 
rozhodnutí o registraci, vybere agentura 
příslušný poplatek v plné výši od tohoto 
držitele rozhodnutí o registraci. V případě 
obtíží, např. z ekonomických důvodů 
souvisejících s dotčeným přípravkem, se 
uplatní maximální horní hranice 
poplatku.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise počítá s poplatkem založeným na postupu za posouzení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti ve výši 19 500 EUR za účinnou látku. Pokud se věc týká 
pouze jednoho držitele rozhodnutí o registraci, tento poplatek by mohl být neoprávněně 
vysoký, zejména v případě jeho obtížné situace. Takový případ by mohl mimo jiné nastat, 
pokud by byl roční obrat dotčeného přípravku nízký a dodatečné náklady by vedly k nutnosti 
vzdát se rozhodnutí o registraci z ekonomických důvodů.

Pozměňovací návrh 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se v rámci postupů uvedených v 
odstavci 1 vztahuje povinnost předložit 
pravidelně aktualizovanou zprávu o 
bezpečnosti pouze na jednoho držitele 
rozhodnutí o registraci, vybere agentura 
příslušný poplatek v plné výši od tohoto 
držitele rozhodnutí o registraci.

3. Pokud se v rámci postupů uvedených 
v odstavci 1 vztahuje povinnost předložit 
pravidelně aktualizovanou zprávu o 
bezpečnosti pouze na jednoho držitele 
rozhodnutí o registraci, vybere agentura 
příslušný poplatek v plné výši od tohoto 
držitele rozhodnutí o registraci. Za 
výjimečných okolností může agentura
umožnit uzavření dohody za účelem 
pomoci jedinému držiteli rozhodnutí o 
registraci s platbou příslušného poplatku.
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by například mohlo pomoci v případě starých farmaceutických léků, které 
často vyrábí jeden držitel rozhodnutí o registraci, pokud tento držitel prokáže, že zisky 
z konkrétního přípravku nejsou dostatečné k zaplacení zmiňovaných poplatků.

Pozměňovací návrh 47
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud držitel rozhodnutí o registraci 
nemůže v souvislosti s poplatkem očekávat 
hospodářský zisk a pokud:
a) je uvedení přípravku na trh ve 
veřejném zájmu z důvodu léčebných 
indikací nebo
b) je cílová skupina přípravku malá,
částka k úhradě se sníží na žádost držitele 
rozhodnutí o registraci, jak je stanoveno 
v části I odst. 2 druhém pododstavci 
přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradí poplatek podle tohoto článku, jsou 
osvobozeni od veškerých jiných poplatků 
účtovaných příslušným orgánem za 
posouzení uvedené v odstavci 1, ke kterým 
patří mimo jiné poplatky za změny 
registrace předložené v souladu s čl. 107g 
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odst. 2 a 4 směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Protože není požadováno další vědecké posouzení, měly by být změny, které jsou důsledkem 
posouzení pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, nahlíženy jako nedílná součást 
celého posouzení a neměly by vést k účtování dodatečných poplatků na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vybírá s ohledem na 
poregistrační studie bezpečnosti uvedené v 
čl. 21a písm. b) nebo čl. 22a odst. 1 
písm. a) směrnice 2001/83/ES a v čl. 9 
odst. 4 písm. cb) nebo čl. 10a odst. 1 
písm. a) nařízení (ES) č. 726/2004 poplatek 
za jejich posouzení, které bylo provedeno 
podle článků 107n až 107q směrnice 
2001/83/ES a článku 28b nařízení (ES) 
č. 726/2004.

1. Agentura vybírá s ohledem na 
poregistrační studie bezpečnosti uvedené 
v čl. 21a písm. b) nebo čl. 22a odst. 1 
písm. a) směrnice 2001/83/ES a v čl. 9 
odst. 4 písm. cb) nebo čl. 10a odst. 1 
písm. a) nařízení (ES) č. 726/2004, které 
byly provedeny ve více než jednom 
členském státě, poplatek za jejich 
posouzení, které bylo provedeno podle 
článků 107n až 107q směrnice 2001/83/ES 
a článku 28b nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 107 odst. 1 směrnice 2001/83/ES, který stanoví výjimku pro studie, jež mají být 
provedeny jedním členským státem.

Pozměňovací návrh 50
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud držitel rozhodnutí o registraci 
nemůže očekávat hospodářský zisk 
v souvislosti s poplatkem a pokud:
a) je uvedení přípravku na trh ve 
veřejném zájmu z důvodu léčebných 
indikací nebo
b) je cílová skupina přípravku malá,
 částka k úhradě se sníží na žádost držitele 
rozhodnutí o registraci, jak je stanoveno 
v části II odst. 2 druhém pododstavci 
přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradí poplatek podle tohoto článku, jsou 
osvobozeni od veškerých jiných poplatků 
účtovaných příslušným orgánem za 
předložení studií uvedených v odstavci 1.

6. Držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradí poplatek podle tohoto článku, jsou 
osvobozeni od veškerých jiných poplatků 
účtovaných příslušným orgánem za 
předložení studií uvedených v odstavci 1, 
ke kterým patří mimo jiné poplatky za 
změny registrace předložené v souladu 
s čl. 107p odst. 2 a čl. 107q odst. 2 
směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Protože není požadováno další vědecké posouzení, měly by být změny, které jsou důsledkem 
posuzování poregistračních studií bezpečnosti, nahlíženy jako nedílná součást celého 
posouzení a neměly by vést k účtování dodatečných poplatků na vnitrostátní úrovni.
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Pozměňovací návrh 52
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
provedené v rámci postupu zahájeného 
v důsledku hodnocení farmakovigilančních 
údajů podle článků 107i až 107k směrnice 
2001/83/ES, podle čl. 31 odst. 1 druhého 
pododstavce uvedené směrnice nebo podle
čl. 20 odst. 8 nařízení (ES) č. 726/2004.

1. Agentura vybírá poplatek za posouzení 
provedené v rámci postupu zahájeného 
v důsledku hodnocení farmakovigilančních 
údajů podle článků 107i až 107k směrnice 
2001/83/ES. Náklady plynoucí z postupů 
uvedených v čl. 31 odst. 1 druhém 
pododstavci směrnice 2001/83/ES nebo 
v čl. 20 odst. 8 nařízení (ES) č. 726/2004 
zahrnují účast předkládajícího členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění bezpečnosti léků prostřednictvím farmakovigilační činnosti je rovněž odpovědností 
v oblasti veřejného zdraví. Členské státy proto také částečně přispějí finančně. Tento omezený 
příspěvek členského státu a EU by však neměl zabránit hlášení signálů a nezbytným 
předložením. Účast členského státu proto není požadována v případech naléhavých postupů 
Unie (na něž odkazují články 107i až 107k směrnice 2001/83/ES).

Pozměňovací návrh 53
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud držitel rozhodnutí o registraci 
nemůže očekávat hospodářský zisk 
v souvislosti s poplatkem a pokud:
a) je uvedení přípravku na trh ve 
veřejném zájmu z důvodu léčebných 
indikací nebo
b) je cílová skupina přípravku malá,
částka k úhradě se sníží na žádost držitele 
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rozhodnutí o registraci, jak je stanoveno 
v části III odst. 2 druhém pododstavci 
přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
uhradí poplatek podle tohoto článku, jsou 
osvobozeni od veškerých jiných poplatků 
účtovaných příslušným orgánem za 
posouzení uvedené v odstavci 1, ke kterým 
patří mimo jiné poplatky za změny 
registrace předložené v souladu s čl. 34 
odst. 3 a článkem 35 směrnice 
2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Protože není požadováno další vědecké posouzení, měly by být změny, které jsou důsledkem 
posouzení předložení, nahlíženy jako nedílná součást celého posouzení a neměly by vést 
k účtování dodatečných poplatků na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za své farmakovigilanční činnosti 
týkající se systémů informačních 
technologií podle článků 24, 25a a 26 a 
čl. 57 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) 

1. Za své farmakovigilanční činnosti 
týkající se systémů informačních 
technologií podle článků 24, 25a a 26 a 
čl. 57 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) 
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č. 726/2004, sledování vybrané lékařské 
literatury podle článku 27 uvedeného 
nařízení a získávání signálů podle 
článku 28a uvedeného nařízení vybírá
agentura jednou ročně paušální poplatek 
stanovený v části IV přílohy.

č. 726/2004, sledování vybrané lékařské 
literatury podle článku 27 uvedeného 
nařízení a získávání signálů podle 
článku 28a uvedeného nařízení vybere
agentura jednorázový paušální poplatek 
stanovený v části IV přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Databáze bude vytvořena jednou. Poté se předpokládá přijetí nového nařízení.

Pozměňovací návrh 56
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud držitel rozhodnutí o registraci 
nemůže očekávat hospodářský zisk 
v souvislosti s poplatkem a pokud:
a) je uvedení přípravku na trh ve 
veřejném zájmu z důvodu léčebných 
indikací nebo
b) je cílová skupina přípravku malá,
částka k úhradě se sníží na žádost držitele 
rozhodnutí o registraci, jak je stanoveno 
v části IV odst. 2 druhém pododstavci 
přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na léčivé přípravky uvedené v čl. 10 
odst. 1 a článku 10a směrnice 2001/83/ES 
a na registrované homeopatické léčivé 
přípravky a registrované rostlinné léčivé 
přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 1 
bodě 5, resp. čl. 1 bodě 30 směrnice 
2001/83/ES, se vztahuje snížený roční 
paušální poplatek stanovený v části IV 
přílohy.

5. Na léčivé přípravky uvedené v čl. 10 
odst. 1 a článku 10a směrnice 2001/83/ES 
a na registrované rostlinné léčivé 
přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 1 
odst. 30 směrnice 2001/83/ES, se vztahuje 
snížený roční paušální poplatek stanovený 
v části IV přílohy. Na registrované 
homeopatické léčivé přípravky, jak jsou 
vymezeny v čl. 1 odst. 5 směrnice 
2001/83/ES, se nevztahuje žádný paušální 
poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Pozměňovací návrh 58
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na léčivé přípravky uvedené v čl. 10 
odst. 1 a článku 10a směrnice 2001/83/ES
a na registrované homeopatické léčivé 
přípravky a registrované rostlinné léčivé 
přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 1 
bodě 5, resp. čl. 1 bodě 30 směrnice 
2001/83/ES, se vztahuje snížený roční 
paušální poplatek stanovený v části IV 
přílohy.

5. Na léčivé přípravky uvedené 
v článku 10a směrnice 2001/83/ES a na 
registrované homeopatické léčivé 
přípravky a registrované rostlinné léčivé 
přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 1 
bodě 5, resp. čl. 1 bodě 30 směrnice 
2001/83/ES, se vztahuje snížený roční 
paušální poplatek stanovený v části IV 
přílohy.
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Or. en

Odůvodnění

Zásadu systematického snižování ročního paušálního poplatku pro všechny generické léčivé 
přípravky nelze odůvodnit a toto snížení by proto mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na léčivé přípravky uvedené v čl. 10 
odst. 1 a článku 10a směrnice 2001/83/ES 
a na registrované homeopatické léčivé 
přípravky a registrované rostlinné léčivé 
přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 1 
bodě 5, resp. čl. 1 bodě 30 směrnice 
2001/83/ES, se vztahuje snížený roční 
paušální poplatek stanovený v části IV 
přílohy.

5. Na generické léčivé přípravky uvedené 
v čl. 10 odst. 1 a na léčivé přípravky 
registrované na základě ustanovení 
souvisejících s dobře zavedeným léčebným 
použitím uvedeným v článku 10a směrnice 
2001/83/ES, na všechny přípravky 
registrované ve Společenství alespoň po 
dobu 10 let a na registrované 
homeopatické léčivé přípravky 
a registrované rostlinné léčivé přípravky, 
jak jsou vymezeny v čl. 1 bodě 5, 
resp. čl. 1 bodě 30 směrnice 2001/83/ES, 
se vztahuje snížený roční paušální poplatek 
stanovený v části IV přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny, snížený roční paušální poplatek se použije 
na přípravky s „dobře zavedeným bezpečnostním profilem“.

Pozměňovací návrh 60
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura vybere roční paušální poplatek 
vystavením faktur držitelům rozhodnutí 
o registraci nejpozději ke dni 31. ledna 
každého kalendářního roku, a to pro 
uvedený kalendářní rok. Poplatky splatné 
podle tohoto článku jsou uhrazeny do 
30 kalendářních dní ode dne, kdy držitel 
rozhodnutí o registraci obdrží fakturu.

7. Agentura vybere roční paušální poplatek 
vystavením faktur držitelům rozhodnutí 
o registraci nejpozději ke dni 31. ledna 
každého kalendářního roku, a to pro 
uvedený kalendářní rok. Poplatky splatné 
podle tohoto článku jsou uhrazeny 
v časovém rámci stanoveném ve směrnici 
2011/7/ES ode dne, kdy držitel rozhodnutí 
o registraci obdrží fakturu, nebo za 
výjimečných okolností v časovém rámci 
nezávisle dohodnutém mezi agenturou a 
držitelem rozhodnutí o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro zaplacení paušálního poplatku držitelem rozhodnutí o registraci by měla být 
v souladu se směrnicí 2011/7/ES, která uvádí 30 kalendářních dnů, nebo 60 kalendářních dnů 
za výjimečných odůvodněných okolností. Pokud je však mezi agenturou a držitelem 
rozhodnutí o registraci nezávisle dohodnut časový rámec, měla by v tomto procesu existovat 
mimořádná flexibilita. To může podnikům v současné hospodářské situaci pomoci s jejich 
peněžním tokem.

Pozměňovací návrh 61
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel rozhodnutí o registraci, který 
tvrdí, že má nárok na snížený roční 
paušální poplatek podle čl. 7 odst. 5, 
předloží agentuře prohlášení za tímto 
účelem. Na základě tohoto prohlášení 
uplatní agentura snížení poplatku, jsou-li 
splněny požadované podmínky. Učiní-li 
držitel rozhodnutí o registraci prohlášení až 
po obdržení faktury od agentury, 
prohlášení musí být předloženo do 
30 kalendářních dní ode dne obdržení této 

3. Držitel rozhodnutí o registraci, který 
tvrdí, že má nárok na snížený roční 
paušální poplatek podle čl. 7 odst. 5, 
předloží agentuře prohlášení za tímto 
účelem. Na základě tohoto prohlášení 
uplatní agentura snížení poplatku, jsou-li 
splněny požadované podmínky. Učiní-li 
držitel rozhodnutí o registraci prohlášení až 
po obdržení faktury od agentury, 
prohlášení musí být předloženo do 
30 kalendářních dní ode dne obdržení této 
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faktury. faktury. Pro účely tohoto odstavce Komise 
zveřejní pokyny ohledně toho, jak má 
držitel rozhodnutí o registraci toto 
prohlášení zformulovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel rozhodnutí o registraci, který 
tvrdí, že má nárok na snížený roční 
paušální poplatek podle čl. 7 odst. 5, 
předloží agentuře prohlášení za tímto 
účelem. Na základě tohoto prohlášení 
uplatní agentura snížení poplatku, jsou-li 
splněny požadované podmínky. Učiní-li 
držitel rozhodnutí o registraci prohlášení až 
po obdržení faktury od agentury, 
prohlášení musí být předloženo do 
30 kalendářních dní ode dne obdržení této 
faktury.

3. Držitel rozhodnutí o registraci, který 
tvrdí, že má nárok na snížený roční 
paušální poplatek podle čl. 7 odst. 5, 
předloží agentuře prohlášení za tímto 
účelem; Komise zveřejní pokyny ohledně 
toho, jak má držitel rozhodnutí o 
registraci toto prohlášení zformulovat. Na 
základě tohoto prohlášení uplatní agentura 
snížení poplatku, jsou-li splněny 
požadované podmínky. Učiní-li držitel 
rozhodnutí o registraci prohlášení až po 
obdržení faktury od agentury, prohlášení 
musí být předloženo do 30 kalendářních 
dní ode dne obdržení této faktury.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna právní jistota a transparentnost, Komise by měla zveřejnit jasné pokyny 
ohledně toho, jak má držitel rozhodnutí o registraci předložit vlastní prohlášení, pokud 
požaduje snížení ročního paušálního poplatku podle čl. 7 odst. 5.

Pozměňovací návrh 63
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura si může kdykoli vyžádat 
důkazy o splnění podmínek pro snížení 
poplatků nebo pro osvobození od poplatků. 
V tomto případě držitel rozhodnutí o 
registraci, který tvrdí nebo tvrdil, že má 
nárok na snížení poplatku nebo osvobození 
od poplatku podle tohoto nařízení, 
poskytne agentuře informace potřebné 
k prokázání toho, že jsou splněny příslušné 
podmínky.

4. Agentura si může kdykoli vyžádat 
důkazy o splnění podmínek pro snížení 
poplatků nebo pro osvobození od poplatků. 
V tomto případě držitel rozhodnutí o 
registraci, který tvrdí nebo tvrdil, že má 
nárok na snížení poplatku nebo osvobození 
od poplatku podle tohoto nařízení, 
poskytne agentuře informace potřebné 
k prokázání toho, že jsou splněny příslušné 
podmínky, aby agentura mohla splnění 
těchto podmínek ověřit.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci aktivně poskytnou agentuře veškeré důkazy o tom, že jsou 
oprávněni žádat o snížení poplatku nebo osvobození od něj, aby agentura mohla v případě 
potřeby zkontrolovat jejich přesnost.

Pozměňovací návrh 64
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura si může kdykoli vyžádat 
důkazy o splnění podmínek pro snížení 
poplatků nebo pro osvobození od poplatků. 
V tomto případě držitel rozhodnutí o 
registraci, který tvrdí nebo tvrdil, že má 
nárok na snížení poplatku nebo osvobození 
od poplatku podle tohoto nařízení, 
poskytne agentuře informace potřebné k 
prokázání toho, že jsou splněny příslušné 
podmínky.

4. Agentura si může kdykoli vyžádat 
důkazy o splnění podmínek pro snížení 
poplatků nebo pro osvobození od poplatků. 
V tomto případě držitel rozhodnutí o 
registraci, který tvrdí nebo tvrdil, že má 
nárok na snížení poplatku nebo osvobození 
od poplatku podle tohoto nařízení, 
poskytne agentuře informace potřebné k 
prokázání toho, že jsou splněny příslušné 
podmínky, a to do sedmi kalendářních 
dnů ode dne obdržení žádosti agentury.

Or. en



AM\1009213CS.doc 37/62 PE523.004v01-00

CS

Odůvodnění

Měla by být stanovena lhůta pro toto prokázání.

Pozměňovací návrh 65
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud držitel rozhodnutí o registraci, 
který tvrdí nebo tvrdil, že má nárok na 
snížení poplatků nebo osvobození od 
poplatků podle tohoto nařízení, neprokáže, 
že má na toto snížení nebo osvobození 
nárok, zvýší se poplatek stanovený v 
příloze o 10 % a agentura vybere 
příslušnou výslednou částku v plné výši, 
nebo případně doplatek do celkové 
příslušné výsledné částky.

5. Pokud držitel rozhodnutí o registraci, 
který tvrdí nebo tvrdil, že má nárok na 
snížení poplatků nebo osvobození od 
poplatků podle tohoto nařízení, neprokáže, 
že má na toto snížení nebo osvobození 
nárok, zvýší se poplatek stanovený v 
příloze o 20 % a agentura vybere 
příslušnou výslednou částku v plné výši, 
nebo případně doplatek do celkové 
příslušné výsledné částky.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na snížení poplatku nebo osvobození od poplatku zahrnuje důkladné šetření 
držitele rozhodnutí o registraci týkající se předpokládaných důvodů pro toto snížení nebo 
osvobození.

Pozměňovací návrh 66
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud držitel rozhodnutí o registraci, 
který tvrdí nebo tvrdil, že má nárok na 
snížení poplatků nebo osvobození od 
poplatků podle tohoto nařízení, neprokáže, 
že má na toto snížení nebo osvobození 
nárok, zvýší se poplatek stanovený 

5. Pokud držitel rozhodnutí o registraci, 
který tvrdí nebo tvrdil, že má nárok na 
snížení poplatků nebo osvobození od 
poplatků podle tohoto nařízení, neprokáže, 
že má na toto snížení nebo osvobození 
nárok, uplatní se poplatek stanovený 



PE523.004v01-00 38/62 AM\1009213CS.doc

CS

v příloze o 10 % a agentura vybere 
příslušnou výslednou částku v plné výši, 
nebo případně doplatek do celkové 
příslušné výsledné částky.

v příloze v plné výši.

Or. en

Odůvodnění

V případě neúspěšné žádosti o snížení procesního poplatku by jeho sankční zvýšení bylo 
nepřiměřeně vysoké – mohlo by jít o tisíce euro pro podniky. Takováto vysoká sankce není 
nutná, návrat k původnímu základnímu poplatku by měl postačovat.

Pozměňovací návrh 67
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud držitel rozhodnutí o registraci, 
který tvrdí nebo tvrdil, že má nárok na 
snížení poplatků nebo osvobození od 
poplatků podle tohoto nařízení, neprokáže, 
že má na toto snížení nebo osvobození 
nárok, zvýší se poplatek stanovený 
v příloze o 10 % a agentura vybere 
příslušnou výslednou částku v plné výši, 
nebo případně doplatek do celkové 
příslušné výsledné částky.

5. Pokud držitel rozhodnutí o registraci, 
který tvrdí nebo tvrdil, že má nárok na 
snížení poplatků nebo osvobození od 
poplatků podle tohoto nařízení, neprokáže, 
že má na toto snížení nebo osvobození 
nárok, zvýší se poplatek stanovený 
v příloze o 50 % a agentura vybere 
příslušnou výslednou částku v plné výši, 
nebo případně doplatek do celkové 
příslušné výsledné částky.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla opatření proti předkládání nesprávných informací účinná, měla by být přísná.

Pozměňovací návrh 68
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který při 
posuzování pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti podle článku 4 
vykonává činnost zpravodaje;

a) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který při 
posuzování pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti podle článku 4 
vykonává činnost zpravodaje nebo 
spoluzpravodaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud členský stát jmenoval zástupce 
v koordinační skupině, který v rámci 
posuzování pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti podle článku 4 
vykonává činnost zpravodaje;

b) pokud členský stát jmenoval zástupce 
v koordinační skupině, který v rámci 
posuzování pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti podle článku 4 
vykonává činnost zpravodaje nebo 
spoluzpravodaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1– písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který při 
posuzování poregistračních studií 
bezpečnosti podle článku 5 vykonává 
činnost zpravodaje;

c) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který při 
posuzování poregistračních studií 
bezpečnosti podle článku 5 vykonává 
činnost zpravodaje nebo spoluzpravodaje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který v případě 
předložení podle článku 6 vykonává 
činnost zpravodaje.

d) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který v případě 
předložení podle článku 6 vykonává 
činnost zpravodaje. V tomto případě 
členský stát, který inicioval předložení, 
poskytne veškeré nezbytné údaje o 
signálech, ale nebude vybrán jako 
zpravodaj nebo spoluzpravodaj pro toto 
předložení. 

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že jediným důvodem vedoucím k předložení jsou otázky bezpečnosti 
pacienta, kvality, výroby nebo účinnosti, a aby se předešlo dojmu možného konfliktu zájmů, 
členské státy, které zahájí konkrétní předložení, nebudou vybrány jako zpravodajové nebo 
spoluzpravodajové pro toto konkrétní předložení.

Pozměňovací návrh 72
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který v případě 
předložení podle článku 6 vykonává 
činnost zpravodaje.

d) pokud členský stát jmenoval člena 
Farmakovigilančního výboru pro 
posuzování rizik léčiv, který v případě 
předložení podle článku 6 vykonává 
činnost zpravodaje. Pokud členský stát 
dobrovolně zahájí předložení a je 
jmenován zpravodajem nebo 
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spoluzpravodajem, obdrží pouze 50 % 
odměny.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se členský stát rozhodne zahájit předložení, může být jmenován zpravodajem nebo 
spoluzpravodajem, ale měl by se finančně podílet na nákladech tohoto předložení, aby se 
zabránilo střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 73
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodne-li se Farmakovigilanční výbor 
pro posuzování rizik léčiv nebo 
koordinační skupina jmenovat 
spoluzpravodaje, rozdělí se odměna mezi 
zpravodaje a spoluzpravodaje.

Rozhodne-li se Farmakovigilanční výbor 
pro posuzování rizik léčiv nebo 
koordinační skupina jmenovat 
spoluzpravodaje, rozdělí se odměna mezi 
zpravodaje a spoluzpravodaje na základě 
jasných a transparentních faktur, které 
přesně uvedou počet hodin, jež zpravodaj 
a spoluzpravodajové strávili na každé části 
posouzení, a související náklady. Počet 
odpracovaných hodin je uveden 
pochopitelným, odůvodněným a 
prokazatelným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Na faktuře zaslané agentuře budou jasně uvedeny podrobné náklady za služby zpravodajů a 
spoluzpravodajů.

Pozměňovací návrh 74
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odměna stanovená v odstavci 1 se 
vyplácí až poté, co byla agentuře 
předložena závěrečná zpráva o hodnocení s 
doporučením, které má být přijato 
Farmakovigilančním výborem pro 
posuzování rizik léčiv.

3. Odměna stanovená v odstavci 1 se 
vyplácí až poté, co byla agentuře 
předložena závěrečná zpráva o hodnocení s 
doporučením, které má být přijato 
Farmakovigilančním výborem pro 
posuzování rizik léčiv. Tato zpráva se 
předloží v plné a proveditelné verzi 
přeložené do pracovního jazyka agentury.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové a spoluzpravodajové odpovídají za předložení zprávy přeložené v plném 
rozsahu do pracovního jazyka agentury. Pokud zpravodajové a spoluzpravodajové předloží 
zprávu pouze ve svém vlastním jazyce nebo její špatný překlad a agentura musí následně na 
překladu pracovat, podíl poplatku by měl být odlišný.

Pozměňovací návrh 75
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odměna je vyplácena v souladu s 
písemnou smlouvou uvedenou v čl. 62 
odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) 
č. 726/2004. Případné bankovní poplatky 
spojené s vyplacením této odměny hradí 
agentura.

5. Odměna je vyplácena v souladu s 
písemnou smlouvou uvedenou v čl. 62 
odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) 
č. 726/2004 a v časovém rámci 
stanoveném ve směrnici 2011/7/ES. 
Případné bankovní poplatky spojené 
s vyplacením této odměny hradí agentura.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta, ve které by agentura měla zaplatit zpravodajskému členského státu, by měla být 
v souladu se směrnicí 2011/7/ES, která uvádí 30 kalendářních dnů, nebo 60 kalendářních dnů 
za výjimečných odůvodněných okolností.
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Pozměňovací návrh 76
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nelze-li účel úhrady zjistit, stanoví 
agentura lhůtu, do které jí musí držitel 
rozhodnutí o registraci účel platby
písemně oznámit. Neobdrží-li agentura 
oznámení o účelu úhrady před uplynutím 
této lhůty, považuje se platba za neplatnou 
a dotčená částka se vrátí držiteli rozhodnutí 
o registraci.

2. Nelze-li účel úhrady zjistit a písemně 
oznámit agentuře do 30 dnů, považuje se 
platba za neplatnou a dotčená částka se 
vrátí držiteli rozhodnutí o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty pro poskytnutí podrobných informací o účelu konkrétní úhrady by měla být jasně 
uvedena již v právním předpise, aby se zabránilo další administrativní zátěži agentury.

Pozměňovací návrh 77
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Při vypracovávání odhadu celkových 
výdajů a příjmů na následující rozpočtový 
rok v souladu s čl. 67 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 726/2004 uvede agentura podrobné 
informace o příjmu z poplatků za 
farmakovigilanční činnosti. Tyto 
informace rozlišují mezi ročním 
paušálním poplatkem a poplatky za 
jednotlivé postupy podle čl. 3 písm. a).
Agentura poskytne rovněž zvláštní 
analytické informace o svých příjmech a 
výdajích souvisejících 
s farmakovigilančními činnostmi, které 
umožňují rozlišovat mezi ročním 

Při vypracovávání odhadu celkových 
výdajů a příjmů na následující rozpočtový 
rok v souladu s čl. 67 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 726/2004 uvede agentura podrobné 
informace o příjmu z poplatků za 
farmakovigilanční činnosti, které budou 
vycházet z počtu jednotek podléhajících 
poplatku v databázi. Agentura poskytne 
rovněž zvláštní analytické informace o 
svých příjmech a výdajích souvisejících 
s farmakovigilančními činnostmi, které 
umožňují rozlišovat mezi ročním 
paušálním poplatkem a poplatky za 
jednotlivé postupy podle čl. 3 písm. a).
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paušálním poplatkem a poplatky za 
jednotlivé postupy podle čl. 3 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Aby byl celkový rozpočet odhadnut přesně, doporučuje se spojit jeho výši pouze s ročním 
paušálním poplatkem. To také umožní, aby zpravodajské členské státy obdržely větší část 
obnosu poplatků za postupy.

Pozměňovací návrh 78
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonný ředitel agentury předkládá 
Komisi a správní radě každoročně 
informace o faktorech, které mohou mít 
vliv na náklady, jež mají být hrazeny z 
poplatků stanovených v tomto nařízení. 
Tyto informace zahrnují rozpis nákladů za 
předchozí rok a odhad pro následující rok. 
Výkonný ředitel agentury předkládá 
Komisi a správní radě jednou ročně rovněž 
informace o výkonnosti stanovené 
v části V přílohy, a to na základě ukazatelů 
výkonnosti uvedených v odstavci 3.

2. Výkonný ředitel agentury předkládá 
Komisi, správní radě, Účetnímu dvoru a 
členským státům každoročně informace 
o faktorech, které mohou mít vliv na 
náklady, jež mají být hrazeny z poplatků 
stanovených v tomto nařízení. Tyto 
informace zahrnují rozpis nákladů za 
předchozí rok a odhad pro následující rok. 
Výkonný ředitel agentury také otevřeně 
zveřejňuje tento přehled ve veřejné 
výroční zprávě. Výkonný ředitel agentury 
předkládá Komisi a správní radě jednou 
ročně rovněž informace o výkonnosti 
stanovené v části V přílohy, a to na základě 
ukazatelů výkonnosti uvedených 
v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby postup úhrady poplatků byl transparentní a otevřený, aby se zabránilo 
finančním nesrovnalostem v účetnictví a pomohlo podnikům podat oprávněná odvolání proti 
stávajícím nákladům nebo sestavit správný rozpočet zahrnující veškeré budoucí náklady.
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Pozměňovací návrh 79
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonný ředitel agentury předkládá
Komisi a správní radě každoročně
informace o faktorech, které mohou mít 
vliv na náklady, jež mají být hrazeny z 
poplatků stanovených v tomto nařízení. 
Tyto informace zahrnují rozpis nákladů za 
předchozí rok a odhad pro následující rok. 
Výkonný ředitel agentury předkládá 
Komisi a správní radě jednou ročně rovněž 
informace o výkonnosti stanovené 
v části V přílohy, a to na základě ukazatelů 
výkonnosti uvedených v odstavci 3.

2. Výkonný ředitel agentury poskytuje ve 
výroční zprávě předkládané Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Účetnímu dvoru a členským státům podle 
čl. 65 odst. 10 nařízení (ES) č. 726/2004
informace o faktorech, které mohou mít 
vliv na náklady, jež mají být hrazeny 
z poplatků stanovených v tomto nařízení. 
Tyto informace zahrnují rozpis nákladů za 
předchozí rok a odhad pro následující rok. 
Agentura také zveřejní tento přehled ve 
své výroční zprávě. Výkonný ředitel 
agentury předkládá Komisi a správní radě 
jednou ročně rovněž informace o 
výkonnosti stanovené v části V přílohy, a 
to na základě ukazatelů výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonný ředitel agentury předkládá
Komisi a správní radě každoročně
informace o faktorech, které mohou mít 
vliv na náklady, jež mají být hrazeny 
z poplatků stanovených v tomto nařízení. 
Tyto informace zahrnují rozpis nákladů za 
předchozí rok a odhad pro následující rok. 
Výkonný ředitel agentury předkládá 
Komisi a správní radě jednou ročně rovněž 
informace o výkonnosti stanovené 

2. Výkonný ředitel agentury poskytuje ve
výroční zprávě předkládané Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Účetnímu dvoru a členským státům podle 
čl. 65 odst. 10 nařízení (ES) č. 726/2004
informace o faktorech, které mohou mít 
vliv na náklady, jež mají být hrazeny 
z poplatků stanovených v tomto nařízení. 
Tyto informace zahrnují rozpis nákladů za 
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v části V přílohy, a to na základě ukazatelů 
výkonnosti uvedených v odstavci 3.

předchozí rok a odhad pro následující rok.
Agentura také zveřejní tento přehled ve 
své výroční zprávě. Výkonný ředitel 
agentury předkládá Komisi a správní radě 
jednou ročně rovněž informace o 
výkonnosti stanovené v části V přílohy, a 
to na základě ukazatelů výkonnosti 
uvedených v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby agentura EMA předkládala zřejmé a transparentní finanční 
výkaznictví.

Pozměňovací návrh 81
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Se zřetelem na monitorování uvedené 
v odstavci 4 může Komise v souladu 
s článkem 16 výši poplatků a odměn 
zpravodajů stanovenou v příloze v případě 
potřeby upravit. Tyto úpravy nabývají 
účinku k 1. dubnu následujícímu po vstupu 
příslušného pozměňovacího aktu 
v platnost.

5. Se zřetelem na monitorování uvedené 
v odstavci 4 může Komise v souladu 
s článkem 16 výši poplatků a odměn 
zpravodajů a spoluzpravodajů stanovenou 
v příloze v případě potřeby upravit. Tyto 
úpravy nabývají účinku k 1. dubnu 
následujícímu po vstupu příslušného 
pozměňovacího aktu v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů 1. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
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v přenesené pravomoci za účelem změny 
částí I až V přílohy.

v přenesené pravomoci za účelem změny 
částí I až V přílohy tak, aby zohlednily 
pouze inflační výkyvy. O zvýšení nebo 
snížení poplatků je rozhodnuto v rámci 
celkového přezkumu systému poplatků 
agentury, který je plánován na začátek 
roku 2015.

Or. en

Odůvodnění

Komise v roce 2015 přijme návrh na přezkum všech poplatků, které jsou agentuře hrazeny. 
V této fázi Komise navrhne zrušit regulaci poplatků a začlenit poplatky do tohoto nového 
zastřešujícího právního nástroje. Před rokem 2015 proto nebude zapotřebí poplatky měnit, 
s výjimkou zohlednění inflačních výkyvů.

Pozměňovací návrh 83
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Případné změny částek vycházejí 
z hodnocení nákladů agentury a nákladů na 
posuzování prováděná zpravodaji podle 
článku 9 nebo ze sledování míry inflace 
podle čl. 15 odst. 4.

2. Případné změny částek vycházejí 
z transparentního a otevřeného hodnocení 
nákladů agentury a nákladů na posuzování 
prováděná zpravodaji podle článku 9 nebo 
ze sledování míry inflace podle čl. 15 
odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Případné změny částek vycházejí z 
hodnocení nákladů agentury a nákladů na 

2. Případné změny částek vycházejí 
z transparentního hodnocení nákladů 
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posuzování prováděná zpravodaji podle 
článku 9 nebo ze sledování míry inflace 
podle čl. 15 odst. 4.

agentury a nákladů na posuzování 
prováděná zpravodaji podle článku 9 nebo 
ze sledování míry inflace podle čl. 15 
odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Případné změny částek vycházejí z 
hodnocení nákladů agentury a nákladů na 
posuzování prováděná zpravodaji podle 
článku 9 nebo ze sledování míry inflace 
podle čl. 15 odst. 4.

2. Případné změny částek vycházejí 
z transparentního hodnocení nákladů 
agentury a nákladů na posuzování 
prováděná zpravodaji podle článku 9 nebo 
ze sledování míry inflace podle čl. 15 
odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V době přijetí tohoto nařízení byl počet 
jednotek podléhajících poplatku použitých 
jako základ pro výpočet [...].

Or. en

Odůvodnění

Za účelem jasnosti a čitelnosti by měl být počet jednotek podléhajících poplatku použitých 
jako základ pro výpočet poplatků upřesněn přímo ve znění nařízení.
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Pozměňovací návrh 87
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Roční paušální poplatek uvedený 
v článku 7 a části IV přílohy vstoupí 
v platnost až šest měsíců po dni, kdy 
agentura prohlásí databázi 
Eudravigilance za plně funkční na 
základě uplatnění čl. 24 odst. 2 třetího 
pododstavce nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v právním předpisu, aentura by měla být schopna provádět všechny činnosti, 
na které se vztahuje roční paušální poplatek. Za tím účelem by měla být databáze 
Eudravigilance plně funkční a měla by řádně fungovat před tím, než agentura může tento 
poplatek vybírat.

Pozměňovací návrh 88
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatek za posouzení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti činí 
19 500 EUR za jeden postup. Příslušná 
odměna zpravodaje činí 13 100 EUR.

1. Poplatek za posouzení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti činí 
19 500 EUR za jeden postup. Příslušná 
odměna zpravodaje činí 13 100 EUR a 
příslušná odměna spoluzpravodaje činí 
1 500 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o posuzování pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, většinu práce 
odvede zpravodaj, ale práce spoluzpravodaje by měla být též odměněna.
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Pozměňovací návrh 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě čl. 4 odst. 2 se použijí tyto 
poplatky:
i) kategorie 1: 100 % příslušné částky;
ii) kategorie 2: 50 % příslušné částky;
iii) kategorie 3: 10 % příslušné částky.

Or. en

Odůvodnění

Jediný poplatek za posouzení pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti – zcela bez 
ohledu na související pracovní zátěž – není přiměřený. Je oprávněné řídit se při výpočtu 
poplatku do určité míry standardizovanou metodou. V konkrétním případě by však bylo 
vhodné rozdělit příslušné účinné látky do tří kategorií týkajících se posouzení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti v závislosti na související pracovní zátěži a 
s odstupňovanými poplatky.

Pozměňovací návrh 90
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Držitelé rozhodnutí o registraci nebo 
registrace homeopatických či rostlinných 
léčivých přípravků uvedení v čl. 4 odst. 1a 
uhradí 10 % částky stanovené 
v odstavci 1.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu se zásadami nastíněnými v důvodové zprávě návrhu, konkrétně jde o spravedlnost, 
náležitý vztah mezi odvedenou prací a druhem a výší poplatku a přiměřenost, ale také o 
jednoduchost a použitelnost, by poplatek za posuzování pravidelně aktualizovaných zpráv o 
bezpečnosti měl být pro kategorii homeopatických léčivých přípravků celkově snížen na 10 % 
všeobecného poplatku za toto posuzování.

Pozměňovací návrh 91
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při použití čl. 4 odst. 5 uhradí malé a 
střední podniky 60 % příslušné částky.

2. Při použití čl. 4 odst. 5 prvního 
pododstavce uhradí malé a střední podniky 
60 % příslušné částky.

Při použití čl. 4 odst. 5 druhého 
pododstavce uhradí držitelé rozhodnutí o 
registraci až 60 % příslušné částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při použití čl. 4 odst. 3 uhradí 
v případě obtíží dotčený držitel rozhodnutí 
o registraci maximální poplatek ve výši 
40 % příslušné částky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise počítá s poplatkem založeným na postupu za posouzení pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti ve výši 19 500 EUR za účinnou látku. Pokud se věc týká 



PE523.004v01-00 52/62 AM\1009213CS.doc

CS

pouze jednoho držitele rozhodnutí o registraci, tento poplatek by mohl být neoprávněně 
vysoký, zejména v případě jeho obtížné situace. Takový případ by mohl nastat mimo jiné 
pokud je roční obrat dotčeného přípravku nízký a dodatečné náklady by vedly k nutnosti vzdát 
se rozhodnutí o registraci z ekonomických důvodů.

Pozměňovací návrh 93
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 10% navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 20 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na snížení poplatku nebo osvobození od poplatku zahrnuje důkladné šetření 
držitele rozhodnutí o registraci týkající se předpokládaných důvodů pro toto snížení nebo 
osvobození.

Pozměňovací návrh 94
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 10% navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 50 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
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odměny zpravodaje. odměny zpravodaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatek za posouzení poregistrační 
studie bezpečnosti činí 43 000 EUR. 
Příslušná odměna zpravodaje činí 
18 200 EUR.

1. Poplatek za posouzení poregistrační 
studie bezpečnosti činí 43 000 EUR. 
Příslušná odměna zpravodaje činí 
30 000 EUR a příslušná odměna 
spoluzpravodaje činí 10 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Posuzování poregistračních studií bezpečnosti představuje hodně práce. Příslušný 
vnitrostátní orgán, který vykonává činnost zpravodaje a spoluzpravodaje, by měl také obdržet 
část poplatku za odvedenou práci.

Pozměňovací návrh 96
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha – část II – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při použití čl. 5 odst. 4 uhradí malé a 
střední podniky 60 % příslušné částky.

2. Při použití čl. 5 odst. 4 prvního 
pododstavce uhradí malé a střední podniky 
60 % příslušné částky.

Při použití čl. 5 odst. 4 druhého 
pododstavce uhradí držitelé rozhodnutí o 
registraci až 60 % příslušné částky.

Or. en



PE523.004v01-00 54/62 AM\1009213CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 97
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha – část II – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 10% navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 20 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na snížení poplatku nebo osvobození od poplatku zahrnuje důkladné šetření 
držitele rozhodnutí o registraci týkající se předpokládaných důvodů pro toto snížení nebo 
osvobození.

Pozměňovací návrh 98
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část II – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 10% navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

4. Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 50 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatek za posouzení postupu podle 
čl. 6 odst. 1 činí 168 600 EUR. Příslušná 
odměna zpravodaje činí 45 100 EUR.

1. Poplatek za posouzení postupu podle 
čl. 6 odst. 1 činí [...], pokud se jedná o 
jednu nebo dvě účinné látky. Tento 
poplatek se zvyšuje o [...] EUR za každou 
další účinnou látku, která je součástí 
postupu. Příslušná odměna zpravodaje a 
spoluzpravodaje činí 50 % celkové částky 
poplatku.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové a spoluzpravodajové z členských států by měli obdržet spravedlivou odměnu, 
která by je podněcovala k dobrovolnému vykonávání práce spojené s vyřizováním předložení.

Pozměňovací návrh 100
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatek za posouzení postupu podle 
čl. 6 odst. 1 činí 168 600 EUR. Příslušná 
odměna zpravodaje činí 45 100 EUR.

1. Poplatek za posouzení postupu podle 
čl. 6 odst. 1 činí 168 600 EUR. Příslušná 
odměna zpravodaje činí 70 000 EUR a 
příslušná odměna spoluzpravodaje činí 
70 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení bezpečnostního předložení obnáší mnoho práce, okolo 500–800 pracovních hodin 
pro zpravodaje a stejný počet hodin pro spoluzpravodaje.
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Pozměňovací návrh 101
Linda McAvan

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatek za posouzení postupu podle 
čl. 6 odst. 1 činí 168 600 EUR. Příslušná 
odměna zpravodaje činí 45 100 EUR.

1. Poplatek za posouzení postupu podle 
čl. 6 odst. 1 činí 168 600 EUR, pokud se 
jedná o jednu nebo dvě účinné látky. 
Tento poplatek se zvyšuje o 15 % za 
každou další účinnou látku, která je 
součástí postupu.
Příslušná odměna zpravodaje a 
spoluzpravodaje činí 78 400 EUR. Tato 
odměna se zvyšuje o 15 % za každou další 
posuzovanou látku.

Or. en

Odůvodnění

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.

Pozměňovací návrh 102
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výše tohoto poplatku se rozdělí mezi 
veřejný rozpočet přidělený na tyto nové 
úkoly v oblasti farmakovigilance a část 
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požadovanou po držiteli rozhodnutí o 
registraci.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla posílena transparentnost, objektivita a nezávislost hodnocení, evropský rozpočet by 
měl mít možnost podpořit tyto nové úkoly v oblasti farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 103
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při použití čl. 6 odst. 5 uhradí malé a 
střední podniky 60 % příslušné částky.

2. Při použití čl. 6 odst. 5 prvního 
pododstavce uhradí malé a střední podniky 
60 % příslušné částky.

Při použití čl. 6 odst. 5 druhého 
pododstavce uhradí držitelé rozhodnutí o 
registraci až 60 % příslušné částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 3 – pododstavec 2 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) následným uplatněním snížení poplatku 
podle bodu 2 části II této přílohy 
a případně osvobození od poplatku podle 
čl. 1 odst. 3.

ii) následným uplatněním snížení poplatku 
podle bodu 2 části III této přílohy 
a případně osvobození od poplatku podle 
čl. 1 odst. 3.I

Or. en
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Odůvodnění

Část II původního návrhu Komise odkazuje na čl. 5 odst. 4 o poregistračních studiích 
bezpečnosti, zatímco část III odkazuje na čl. 6 odst. 5, který je správným článkem pro část III 
přílohy o předložení.

Pozměňovací návrh 105
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 10 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 20 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na snížení poplatku nebo osvobození od poplatku zahrnuje důkladné šetření 
držitele rozhodnutí o registraci týkající se předpokládaných důvodů pro toto snížení nebo 
osvobození.

Pozměňovací návrh 106
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část III – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 10 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 

Uplatní-li se snížení poplatku nebo 
osvobození od poplatku, je odpovídajícím 
způsobem upravena i výše odměny 
zpravodaje. Jestliže agentura posléze 
vybere příslušnou částku v plné výši, 
včetně 50 % navýšení podle čl. 8 odst. 5, 
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upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

upraví se odpovídajícím způsobem i výše 
odměny zpravodaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část IV – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Roční paušální poplatek činí 60 EUR za 
jednotku podléhající poplatku.

1. Roční paušální poplatek činí XX EUR za 
jednotku podléhající poplatku.

Or. en

Odůvodnění

Bude upraveno po konečné dohodě o sníženích a osvobozeních od poplatků.

Pozměňovací návrh 108
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha – část IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při použití čl. 7 odst. 4 uhradí malé a 
střední podniky 60 % příslušné částky.

2. Při použití čl. 7 odst. 4 prvního 
pododstavce uhradí malé a střední podniky 
60 % příslušné částky.

Při použití čl. 7 odst. 4 druhého 
pododstavce uhradí držitelé rozhodnutí o 
registraci až 60 % příslušné částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle
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Návrh nařízení
Příloha – část IV – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky uvedené v 
čl. 7 odst. 5 80 % příslušné částky podle 
jednotek podléhajících poplatku, které 
odpovídají těmto přípravkům.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky (jiné než 
registrované homeopatické léčivé 
přípravky) uvedené v čl. 7 odst. 5 80 % 
příslušné částky podle jednotek 
podléhajících poplatku, které odpovídají 
těmto přípravkům. Držitelé rozhodnutí o 
registraci pro homeopatické léčivé 
přípravky uhradí procento, jež se rovná 
službám IKT uplatnitelným na jednotku 
podléhající poplatku odpovídající těmto 
přípravkům.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o registrované homeopatické léčivé přípravky, ze služeb uvedených v příloze IV 
nařízení („Ostatní náklady agentury související s farmakovigilancí“) se použijí pouze služby 
IT týkající se vývoje a údržby databáze. Je nezbytné výslovně uvést druh nákladů, protože 
žádné jiné služby nejsou za paušální poplatek poskytovány.

Pozměňovací návrh 110
Alojz Peterle

Návrh nařízení
Příloha – část IV – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky uvedené v
čl. 7 odst. 5 80 % příslušné částky podle 
jednotek podléhajících poplatku, které 
odpovídají těmto přípravkům.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky (jiné než 
registrované homeopatické léčivé 
přípravky) uvedené v čl. 7 odst. 5 80 % 
příslušné částky podle jednotek 
podléhajících poplatku, které odpovídají 
těmto přípravkům. Držitelé rozhodnutí o 
registraci pro homeopatické léčivé 
přípravky uhradí procento, jež se rovná 
službám IKT uplatnitelným na jednotku 
podléhající poplatku odpovídající těmto 
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přípravkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha – část IV – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky uvedené v 
čl. 7 odst. 5 80 % příslušné částky podle 
jednotek podléhajících poplatku, které 
odpovídají těmto přípravkům.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky uvedené v 
čl. 7 odst. 5 50 % příslušné částky podle 
jednotek podléhajících poplatku, které 
odpovídají těmto přípravkům.

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky s dobře zavedeným použitím mají známý bezpečnostní profil a měly by mít 
možnost využít 50% snížení ročního paušálního poplatku.

Pozměňovací návrh 112
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha – část IV – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky uvedené 
v čl. 7 odst. 5 80 % příslušné částky podle 
jednotek podléhajících poplatku, které 
odpovídají těmto přípravkům.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci uhradí 
s ohledem na léčivé přípravky uvedené 
v čl. 10a směrnice 2001/83/ES 80 %
příslušné částky podle jednotek 
podléhajících poplatku, které odpovídají 
těmto přípravkům. Držitelé rozhodnutí o 
registraci pro registrované homeopatické 
léčivé přípravky a pro registrované 
rostlinné léčivé přípravky, jak jsou 
vymezeny v čl. 1 odst. 5, resp. v čl. 1 
odst. 30 směrnice 2001/83/ES, uhradí 
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25 % příslušné částky podle jednotek 
podléhajících poplatku, které odpovídají 
těmto přípravkům.

Or. en

Odůvodnění

Snížení o 75 % v případě registrovaných homeopatických a rostlinných léčivých přípravků je 
v souladu s již existujícím snížením ročního paušálního poplatku pro centralizovaně 
registrované generické léčivé přípravky. Protože existuje trend centralizovaně registrovat 
stále více generických léčivých přípravků, který se ale netýká homeopatických a rostlinných 
léčivých přípravků, posledně jmenované by v budoucnosti neměly být obchodně 
znevýhodňovány z důvodu farmakovigilačních poplatků.


