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Ændringsforslag 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bestemmelserne om overvågning af 
humanmedicinske lægemidler i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
726/2004 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske
lægemidler12 blev ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om 
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler13, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF) 
nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi14, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/26/EU af 25. oktober 2012 om 
ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt 
angår lægemiddelovervågning15 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1027/2012 af 25. oktober 2012 om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 
for så vidt angår lægemiddelovervågning16.
Disse ændringer omfatter kun 
humanmedicinske lægemidler. Disse 
ændringer pålægger agenturet nye 
lægemiddelovervågningsopgaver, herunder 
EU-dækkende 

(2) Bestemmelserne om overvågning af 
humanmedicinske lægemidler i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
726/2004 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler12 blev ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om 
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler13, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF)
nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi14, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/26/EU af 25. oktober 2012 om 
ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt 
angår lægemiddelovervågning15 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1027/2012 af 25. oktober 2012 om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004
for så vidt angår lægemiddelovervågning16.
Disse ændringer omfatter kun 
humanmedicinske lægemidler. Disse 
ændringer pålægger agenturet nye 
lægemiddelovervågningsopgaver, herunder 
EU-dækkende 
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lægemiddelovervågningsprocedurer, 
overvågning af sager, der er beskrevet i 
litteraturen, forbedret brug af 
informationsteknologiredskaber og 
tilvejebringelse af mere information til den 
brede offentlighed. Lovgivningen om 
lægemiddelovervågning fastsætter 
endvidere, at agenturet bør have mulighed 
for at finansiere disse aktiviteter ved hjælp 
af gebyrer opkrævet hos indehavere af 
markedsføringstilladelser. Der bør derfor 
fastlægges nye gebyrkategorier for at 
dække agenturets nye, specifikke opgaver.

lægemiddelovervågningsprocedurer, 
overvågning af sager, der er beskrevet i 
litteraturen, forbedret brug af 
informationsteknologiredskaber og 
tilvejebringelse af mere information til den 
brede offentlighed. Lovgivningen om 
lægemiddelovervågning fastsætter 
endvidere, at agenturet bør have mulighed 
for at finansiere disse aktiviteter ved hjælp 
af gebyrer opkrævet hos indehavere af 
markedsføringstilladelser. I betragtning af 
fordelen for samfundet som helhed bør 
der dog udvises behørig respekt for 
lægemiddelovervågning som en suveræn 
opgave. Derfor bør procentdelen af EU-
støtten i finansieringen af EMA mindst 
opretholdes på status quo inden 
gennemførelsen af denne forordning. 
Bidraget bør anvendes til at nedbringe 
omkostningerne for finansieringen af 
rutineopgaverne og dermed det faste 
årlige gebyr. Der bør derfor fastlægges nye 
gebyrkategorier for at dække agenturets 
nye, specifikke opgaver.

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

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af folkesundheden er en suveræn opgave. Lægemiddelovervågningsaktiviteter 
tjener dette formål. Finansieringen af EMA udgøres i øjeblikket af et bidrag fra Unionen og 
gebyrer betalt af branchen. Kommissionens forslag indebærer imidlertid, at de yderligere 
opgaver udelukkende finansieres af branchen. En fuldt gebyrfinansieret 
lægemiddelovervågning udsætter systemet for faren for ikke længere at blive anset som 
uafhængig af interesserne i medicinalindustrien.
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Ændringsforslag 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bestemmelserne om overvågning af 
humanmedicinske lægemidler i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
726/2004 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler12 blev ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om 
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler13, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF) 
nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi14, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/26/EU af 25. oktober 2012 om 
ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt 
angår lægemiddelovervågning15 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1027/2012 af 25. oktober 2012 om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 
for så vidt angår lægemiddelovervågning16.
Disse ændringer omfatter kun 
humanmedicinske lægemidler. Disse 
ændringer pålægger agenturet nye 
lægemiddelovervågningsopgaver, herunder 
EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer, 

(2) Bestemmelserne om overvågning af 
humanmedicinske lægemidler i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
726/2004 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler12 blev ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om 
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler13, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF) 
nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi14, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/26/EU af 25. oktober 2012 om 
ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt 
angår lægemiddelovervågning15 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1027/2012 af 25. oktober 2012 om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 
for så vidt angår lægemiddelovervågning16.
Disse ændringer omfatter kun 
humanmedicinske lægemidler. Disse 
ændringer pålægger agenturet nye 
lægemiddelovervågningsopgaver, herunder 
EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer, 
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overvågning af sager, der er beskrevet i 
litteraturen, forbedret brug af 
informationsteknologiredskaber og 
tilvejebringelse af mere information til den 
brede offentlighed. Lovgivningen om 
lægemiddelovervågning fastsætter 
endvidere, at agenturet bør have mulighed 
for at finansiere disse aktiviteter ved hjælp 
af gebyrer opkrævet hos indehavere af 
markedsføringstilladelser. Der bør derfor 
fastlægges nye gebyrkategorier for at 
dække agenturets nye, specifikke opgaver.

overvågning af sager, der er beskrevet i 
litteraturen, forbedret brug af 
informationsteknologiredskaber og 
tilvejebringelse af mere information til den 
brede offentlighed. Lovgivningen om 
lægemiddelovervågning fastsætter 
endvidere, at agenturet bør have mulighed 
for at finansiere disse aktiviteter ved hjælp 
af gebyrer opkrævet hos indehavere af 
markedsføringstilladelser og et bidrag fra 
Unionen. Der bør derfor fastlægges nye 
gebyrkategorier for at dække agenturets 
nye, specifikke opgaver. Europa-
Parlamentet og Rådet bør undersøge 
niveauet af Unionens bidrag på grundlag 
af en evaluering af behovene og under 
hensyntagen til gebyrernes størrelse. 
Størrelsen af de gebyrer, der opkræves 
hos indehavere af 
markedsføringstilladelser, vil tage hensyn 
til den aktuelle finansielle situation og 
iværksættermiljøet i medlemsstaterne.

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

Or. en

Ændringsforslag 17
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Bestemmelserne om overvågning af 
humanmedicinske lægemidler i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
726/2004 og Europa-Parlamentets og 

(2) Bestemmelserne om overvågning af 
humanmedicinske lægemidler i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
726/2004 og Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler12 blev ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler13, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF) 
nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi14, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/26/EU af 25. oktober 2012 om 
ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt 
angår lægemiddelovervågning15 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1027/2012 af 25. oktober 2012 om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 
for så vidt angår lægemiddelovervågning16.
Disse ændringer omfatter kun 
humanmedicinske lægemidler. Disse 
ændringer pålægger agenturet nye 
lægemiddelovervågningsopgaver, herunder 
EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer, 
overvågning af sager, der er beskrevet i 
litteraturen, forbedret brug af 
informationsteknologiredskaber og 
tilvejebringelse af mere information til den 
brede offentlighed. Lovgivningen om 
lægemiddelovervågning fastsætter 
endvidere, at agenturet bør have mulighed 
for at finansiere disse aktiviteter ved hjælp 
af gebyrer opkrævet hos indehavere af 
markedsføringstilladelser.  Der bør derfor 
fastlægges nye gebyrkategorier for at 

Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler12 blev ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om 
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler13, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF) 
nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi14, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/26/EU af 25. oktober 2012 om 
ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt 
angår lægemiddelovervågning15 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1027/2012 af 25. oktober 2012 om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 
for så vidt angår lægemiddelovervågning16.
Disse ændringer omfatter kun 
humanmedicinske lægemidler. Disse 
ændringer pålægger agenturet nye 
lægemiddelovervågningsopgaver, herunder 
EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer, 
overvågning af sager, der er beskrevet i 
litteraturen, forbedret brug af 
informationsteknologiredskaber og 
tilvejebringelse af mere information til den 
brede offentlighed. Lovgivningen om 
lægemiddelovervågning fastsætter 
endvidere, at agenturet ud over det 
offentlige budget, som afsættes af EU, bør 
have mulighed for at finansiere disse 
aktiviteter ved hjælp af gebyrer opkrævet 
hos indehavere af 
markedsføringstilladelser. Der bør derfor 
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dække agenturets nye, specifikke opgaver. fastlægges nye gebyrkategorier for at 
dække agenturets nye, specifikke opgaver.

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

Or. fr

Begrundelse

EU-budgettet bør kunne støtte disse nye lægemiddelovervågningsopgaver for at styrke 
gennemsigtigheden, objektiviteten og uafhængigheden af evalueringerne.

Ændringsforslag 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De i denne forordning omhandlede 
gebyrer skal være gennemsigtige, 
retfærdige og stå i et rimeligt forhold til det 
udførte arbejde.

(7) De i denne forordning omhandlede 
gebyrer skal være gennemsigtige, 
retfærdige og stå i et rimeligt forhold til det 
udførte arbejde. Oplysninger om disse 
gebyrer bør være offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 19
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
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kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør ikke 
opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet 
af nærværende forordning.

kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør ikke 
opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 20
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør ikke 
opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet af 
nærværende forordning.

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør imidlertid
ikke opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet af 
nærværende forordning.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt klart at adskille de gebyrer, som betales til medlemsstaterne, fra dem, 
som tildeles Lægemiddelagenturet.

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør ikke 
opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet af 
nærværende forordning.

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne, navnlig når 
det gælder opgaver med signalpåvisning. 
Indehavere af markedsføringstilladelser bør 
ikke opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet af 
nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Eftersom signalpåvisning blev trukket ud af beløbet af det årlige gebyr af ordføreren, bør det 
præciseres, at det stadig henhører under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 22
Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør ikke 
opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet af 
nærværende forordning.

(8) Denne forordning bør kun omhandle 
gebyrer, der opkræves af agenturet, idet 
kompetencen til at regulere eventuelle 
gebyrer, der opkræves af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, bør 
forblive hos medlemsstaterne. Indehavere 
af markedsføringstilladelser bør ikke 
opkræves gebyrer to gange for samme 
lægemiddelovervågningsaktivitet. 
Medlemsstaterne bør derfor ikke opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er omfattet af 
nærværende forordning, herunder gebyrer 
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for senere ændringer af 
markedsføringstilladelser.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere, at virksomheder ikke bør skulle betale nationale gebyrer for eventuelle 
ændringer af markedsføringstilladelser, der kan opstå som resultat af en af 
lægemiddelovervågningsprocedurerne. Dette er en form for "dobbeltafkrævning", eftersom de 
kompetente myndigheder blot skal kopiere og indsætte den nye ændring i PIL – den 
videnskabelige analyse er allerede foretaget.

Ændringsforslag 23
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Arbejdet, der er pålagt af en 
myndighed og udføres på EU-plan i 
forbindelse med vurderingen af 
ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser
efter tilladelse til markedsføring, og hvor 
protokollen er blevet godkendt af Udvalget 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, omfatter 
overvågning af disse undersøgelser 
startende med gennemgangen af udkastet 
til protokol og er ikke begrænset til 
evalueringen af de endelige 
undersøgelsesrapporter. Derfor bør gebyret 
for denne procedure for så vidt angår 
afsluttede undersøgelser dække alt arbejde 
i forbindelse med undersøgelsen. For at 
undgå dobbeltopkrævning bør indehavere 
af markedsføringstilladelser, som opkræves 
gebyret for den myndighedspålagte 
vurdering af 
ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser
efter tilladelse til markedsføring, fritages 
fra eventuelle andre gebyrer, som 
opkræves af en kompetent myndighed for 
fremsendelsen af disse undersøgelser.

(12) Arbejdet, der er pålagt af en 
myndighed og udføres på EU-plan i 
forbindelse med vurderingen af 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og hvor protokollen er 
blevet godkendt af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, omfatter 
overvågning af disse undersøgelser 
startende med gennemgangen af udkastet 
til protokol og er ikke begrænset til 
evalueringen af de endelige 
undersøgelsesrapporter. Derfor bør gebyret 
for denne procedure for så vidt angår 
afsluttede undersøgelser dække alt arbejde 
i forbindelse med undersøgelsen. For at 
undgå dobbeltopkrævning bør indehavere 
af markedsføringstilladelser, som opkræves 
gebyret for den myndighedspålagte
vurdering af sikkerhedsundersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring, fritages fra 
eventuelle andre gebyrer, som opkræves af 
en kompetent myndighed for 
fremsendelsen af disse undersøgelser.
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Or. en

Ændringsforslag 24
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Arbejdet, der er pålagt af en 
myndighed og udføres på EU-plan i 
forbindelse med vurderingen af 
ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser 
efter tilladelse til markedsføring, og hvor 
protokollen er blevet godkendt af Udvalget 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, omfatter 
overvågning af disse undersøgelser 
startende med gennemgangen af udkastet 
til protokol og er ikke begrænset til 
evalueringen af de endelige 
undersøgelsesrapporter. Derfor bør gebyret 
for denne procedure for så vidt angår 
afsluttede undersøgelser dække alt arbejde 
i forbindelse med undersøgelsen. For at 
undgå dobbeltopkrævning bør indehavere 
af markedsføringstilladelser, som opkræves 
gebyret for den myndighedspålagte 
vurdering af 
ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser
efter tilladelse til markedsføring, fritages 
fra eventuelle andre gebyrer, som 
opkræves af en kompetent myndighed for 
fremsendelsen af disse undersøgelser.

(12) Arbejdet, der er pålagt af en 
myndighed og udføres på EU-plan i 
forbindelse med vurderingen af 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og hvor protokollen er 
blevet godkendt af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, omfatter 
overvågning af disse undersøgelser 
startende med gennemgangen af udkastet 
til protokol og er ikke begrænset til 
evalueringen af de endelige 
undersøgelsesrapporter. Derfor bør gebyret 
for denne procedure for så vidt angår 
afsluttede undersøgelser dække alt arbejde 
i forbindelse med undersøgelsen. For at 
undgå dobbeltopkrævning bør indehavere 
af markedsføringstilladelser, som opkræves 
gebyret for den myndighedspålagte 
vurdering af sikkerhedsundersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring, fritages fra 
eventuelle andre gebyrer, som opkræves af 
en kompetent myndighed for 
fremsendelsen af disse undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 25
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Rapportørerne foretager deres 
vurdering på grundlag af de nationale 
godkendelsesmyndigheders sagkundskab 
og videnskabelige ressourcer, mens det er 
agenturets ansvar at koordinere de 
eksisterende videnskabelige ressourcer, 
som det får stillet til rådighed af 
medlemsstaterne. På denne baggrund og 
for at sikre tilstrækkelige ressourcer til de 
videnskabelige vurderinger i forbindelse 
med de EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer bør 
agenturet godtgøre de tjenester vedrørende 
videnskabelig vurdering, som leveres af de 
rapportører, som medlemsstaterne har 
udpeget som medlemmer af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som er 
omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra aa), i 
forordning (EF) nr. 726/2004, eller i givet 
fald af rapportørerne i 
koordinationsgruppen, der er omhandlet i 
artikel 27 i direktiv 2001/83/EF. Størrelsen 
af godtgørelsen af rapportørernes arbejde 
bør baseres på gennemsnitlige skøn over
arbejdsbyrden og bør tages i betragtning 
ved fastsættelsen af gebyrerne for de EU-
dækkende procedurer for 
lægemiddelovervågning.

(13) Rapportørerne foretager deres 
vurdering på grundlag af de nationale 
godkendelsesmyndigheders sagkundskab 
og videnskabelige ressourcer, mens det er 
agenturets ansvar at koordinere de 
eksisterende videnskabelige ressourcer, 
som det får stillet til rådighed af 
medlemsstaterne. På denne baggrund og 
for at sikre tilstrækkelige ressourcer til de 
videnskabelige vurderinger i forbindelse 
med de EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer bør 
agenturet godtgøre de tjenester vedrørende 
videnskabelig vurdering, som leveres af de 
rapportører, som medlemsstaterne har 
udpeget som medlemmer af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som er 
omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra aa), i 
forordning (EF) nr. 726/2004, eller i givet 
fald af rapportørerne i 
koordinationsgruppen, der er omhandlet i 
artikel 27 i direktiv 2001/83/EF. For at 
sikre, at aktiviteter knyttet til EU-
dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer kun 
er forbundet med behovet for at sikre 
patientsikkerhed, bør rapportøren i 
forbindelse med en indbringelse ikke være 
den medlemsstat, der anmodede om den 
pågældende indbringelse. Hvad angår 
størrelsen af godtgørelsen af rapportørers 
og medrapportørers arbejde bør vederlaget 
baseres på klare og gennemsigtige 
fakturaer, der præcis angiver antallet af 
arbejdstimer, som rapportøren og 
medrapportøren/medrapportørerne har 
anvendt på hver enkelt vurdering, og de 
relaterede omkostninger, og bør tages i 
betragtning ved fastsættelsen af gebyrerne 
for de EU-dækkende procedurer for 
lægemiddelovervågning.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre, at de eneste årsager til at indlede indbringelser er spørgsmål om 
patientsikkerhed, kvalitet, fremstilling eller effektivitet, og med henblik på at undgå indtrykket 
af en mulig interessekonflikt vælges den eller de medlemsstater, der indleder en specifik 
indbringelse, ikke som rapportør/rapportører eller medrapportør/medrapportører for denne 
specifikke indbringelse.

Ændringsforslag 26
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Rapportørerne foretager deres 
vurdering på grundlag af de nationale 
godkendelsesmyndigheders sagkundskab 
og videnskabelige ressourcer, mens det er 
agenturets ansvar at koordinere de 
eksisterende videnskabelige ressourcer, 
som det får stillet til rådighed af 
medlemsstaterne. På denne baggrund og 
for at sikre tilstrækkelige ressourcer til de 
videnskabelige vurderinger i forbindelse 
med de EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer bør 
agenturet godtgøre de tjenester vedrørende 
videnskabelig vurdering, som leveres af de 
rapportører, som medlemsstaterne har 
udpeget som medlemmer af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som er 
omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra aa), i 
forordning (EF) nr. 726/2004, eller i givet 
fald af rapportørerne i 
koordinationsgruppen, der er omhandlet i 
artikel 27 i direktiv 2001/83/EF. Størrelsen 
af godtgørelsen af rapportørernes arbejde 
bør baseres på gennemsnitlige skøn over 
arbejdsbyrden og bør tages i betragtning 
ved fastsættelsen af gebyrerne for de EU-
dækkende procedurer for 
lægemiddelovervågning.

(13) Rapportørerne foretager deres 
vurdering på grundlag af de nationale 
godkendelsesmyndigheders sagkundskab 
og videnskabelige ressourcer, mens det er 
agenturets ansvar at koordinere de 
eksisterende videnskabelige ressourcer, 
som det får stillet til rådighed af 
medlemsstaterne. På denne baggrund og 
for at sikre tilstrækkelige ressourcer til de 
videnskabelige vurderinger i forbindelse 
med de EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedurer bør 
agenturet godtgøre de tjenester vedrørende 
videnskabelig vurdering, som leveres af de 
rapportører, som medlemsstaterne har 
udpeget som medlemmer af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som er 
omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra aa), i 
forordning (EF) nr. 726/2004, eller i givet 
fald af rapportørerne og medrapportørerne 
i koordinationsgruppen, der er omhandlet i 
artikel 27 i direktiv 2001/83/EF. Størrelsen 
af godtgørelsen af rapportørernes og 
medrapportørernes arbejde bør baseres på 
gennemsnitlige skøn over arbejdsbyrden og 
bør tages i betragtning ved fastsættelsen af 
gebyrerne for de EU-dækkende procedurer 
for lægemiddelovervågning.
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Or. en

Ændringsforslag 27
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Hvis indehavere af 
markedsføringstilladelser påviser, at 
indtægten for et lægemiddel er lavere eller 
lige så høj som omkostningerne for 
produktet, og at lægemidlet er af stor 
diagnostisk eller terapeutisk værdi, 
omfatter nye stoffer eller nye angivelser af 
eksisterende stoffer, eller at det vedrører 
alvorlige sygdomsmønstre uden nogen 
eksisterende test- eller terapimetoder, eller 
hvis målgruppen er lille, bør gebyrerne 
nedsættes. 

Or. en

Ændringsforslag 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Indehavere af 
markedsføringstilladelser, der tilhører 
samme moderselskab eller samme 
koncern, eller som har indgået aftaler 
eller udøver samordnet praksis 
vedrørende markedsføring af det 
relevante lægemiddel, bør betragtes som 
en enkelt enhed (dvs. "én indehaver af 
markedsføringstilladelse"). 

Or. en
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Begrundelse

Kriterierne for definitionen af indehaveren af markedsføringstilladelse som en enkelt enhed, 
som allerede er fastsat i Kommissionens meddelelse 98/C 229/03 om fællesskabsprocedurer 
for markedsføringstilladelser for lægemidler, følges, når det gælder 
lægemiddelovervågningsgebyrer.

Ændringsforslag 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I overensstemmelse med Unionens 
politik til støtte for små og mellemstore 
virksomheder bør der anvendes nedsatte 
gebyrer over for små og mellemstore 
virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder18. I overensstemmelse med 
nævnte politik bør mikrovirksomheder som 
defineret i 2003/361/EF helt fritages fra at 
betale gebyrerne, der indføres ved denne 
forordning.

(15) I overensstemmelse med Unionens 
politik til støtte for små og mellemstore 
virksomheder bør der anvendes nedsatte 
gebyrer, udsættelse af gebyrbetalingen og 
administrativ bistand over for små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. I overensstemmelse med 
nævnte politik bør mikrovirksomheder som 
defineret i 2003/361/EF helt fritages fra at 
betale gebyrerne, der indføres ved denne 
forordning.

__________________ __________________
18 EUT L 124 af 20.5.2003, s.36. 18 EUT L 124 af 20.5.2003, s.36.

Or. en

Begrundelse

Nedsatte gebyrer, udsættelse af gebyrbetalingen og administrativ bistand blev allerede fastsat 
i forordning (EF) nr. 726/2004.

Ændringsforslag 30
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Generiske lægemidler, lægemidler, 
der er godkendt i henhold til 
bestemmelserne om almindelig anerkendt 
anvendelse, godkendte homøopatiske 
lægemidler og godkendte plantelægemidler 
bør være genstand for et nedsat fast årligt 
gebyr, idet disse produkter generelt har en 
veldokumenteret sikkerhedsprofil. Såfremt 
sådanne produkter er omfattet af en EU-
dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedure, bør de 
dog være genstand for det fulde gebyr i 
lyset af det påkrævede arbejde. 
Lovgivningen om lægemiddelovervågning 
tilskynder til gennemførelse af fælles 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og indehavere af 
markedsføringstilladelser bør dele gebyret, 
hvis de indsender en fælles undersøgelse.

(16) Lægemidler, der er godkendt i 
henhold til bestemmelserne om almindelig 
anerkendt anvendelse, godkendte 
homøopatiske lægemidler og godkendte 
plantelægemidler bør være genstand for et 
nedsat fast årligt gebyr, idet disse 
produkter generelt har en veldokumenteret 
sikkerhedsprofil. Såfremt sådanne 
produkter er omfattet af en EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedure, bør de 
dog være genstand for det fulde gebyr i 
lyset af det påkrævede arbejde. 
Lovgivningen om lægemiddelovervågning 
tilskynder til gennemførelse af fælles 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og indehavere af 
markedsføringstilladelser bør dele gebyret, 
hvis de indsender en fælles undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

Princippet om en systematisk nedsættelse af det faste årlige gebyr for alle generiske 
lægemidler kan ikke retfærdiggøres, og denne nedsættelse fjernes derfor.

Ændringsforslag 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Generiske lægemidler, lægemidler, 
der er godkendt i henhold til 
bestemmelserne om almindelig anerkendt 
anvendelse, godkendte homøopatiske 
lægemidler og godkendte plantelægemidler 
bør være genstand for et nedsat fast årligt 
gebyr, idet disse produkter generelt har en 
veldokumenteret sikkerhedsprofil. Såfremt 

(16) Generiske lægemidler, lægemidler, 
der er godkendt i henhold til 
bestemmelserne om almindelig anerkendt 
anvendelse, lægemidler, som har været 
godkendt i Unionen i mindst ti år, og 
godkendte homøopatiske lægemidler og 
plantelægemidler bør være genstand for et 
nedsat fast årligt gebyr, idet disse 
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sådanne produkter er omfattet af en EU-
dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedure, bør de 
dog være genstand for det fulde gebyr i 
lyset af det påkrævede arbejde. 
Lovgivningen om lægemiddelovervågning 
tilskynder til gennemførelse af fælles 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og indehavere af 
markedsføringstilladelser bør dele gebyret, 
hvis de indsender en fælles undersøgelse.

produkter generelt har en veldokumenteret 
sikkerhedsprofil. Såfremt sådanne 
produkter er omfattet af en EU-dækkende 
lægemiddelovervågningsprocedure, bør de 
dog være genstand for det fulde gebyr i 
lyset af det påkrævede arbejde. 
Lovgivningen om lægemiddelovervågning 
tilskynder til gennemførelse af fælles 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og indehavere af 
markedsføringstilladelser bør dele gebyret, 
hvis de indsender en fælles undersøgelse.

Or. en

Ændringsforslag 32
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For ikke at pålægge agenturet en 
uforholdsmæssig stor administrativ 
arbejdsbyrde bør de i denne forordning 
fastsatte nedsættelser og fritagelser 
indrømmes på grundlag af en erklæring fra 
den pågældende indehaver af 
markedsføringstilladelsen, som hævder at 
være berettiget til den relevante 
nedsættelse eller fritagelse. Fremsendelse 
af urigtige oplysninger bør derfor 
modvirkes gennem en forhøjelse af det 
relevante gebyr.

(18) For ikke at pålægge agenturet en 
uforholdsmæssig stor administrativ 
arbejdsbyrde bør de i denne forordning 
fastsatte nedsættelser og fritagelser 
indrømmes på grundlag af en erklæring fra 
den pågældende indehaver af 
markedsføringstilladelsen, som hævder at 
være berettiget til den relevante 
nedsættelse eller fritagelse, og hvis 
nøjagtighed kan efterprøves af agenturet. 
Fremsendelse af urigtige oplysninger bør 
derfor kraftigt forhindres gennem en 
forhøjelse af det relevante gebyr.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af markedsføringstilladelser skal aktivt påvise over for agenturet, at de er 
berettiget til at kræve en nedsættelse eller fritagelse, således af agenturet om nødvendigt kan 
efterprøve nøjagtigheden heraf.
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Ændringsforslag 33
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Registrerede homøopatiske 
lægemidler og plantelægemidler er 
undtaget fra denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 14 og 16a i direktiv 2001/83/EF henhører 
lægemiddelovervågningsaktiviteterne under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 34
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med denne forordning fastlægges de 
aktiviteter på EU-plan, for hvilke der skal 
betales gebyrer, gebyrernes størrelse og 
betalingsbetingelserne for disse gebyrer 
samt størrelsen af vederlaget til 
rapportørerne.

2. Med denne forordning fastlægges de 
lægemiddelovervågningsaktiviteter på EU-
plan, for hvilke der skal betales gebyrer, 
gebyrernes størrelse og 
betalingsbetingelserne for disse gebyrer 
samt størrelsen af vederlaget til agenturet, 
rapportørerne og medrapportørerne.

Or. en

Ændringsforslag 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan ikke opkræve 
gebyrer for 
lægemiddelovervågningsaktiviteter, der 
allerede er omfattet af nærværende 
forordning.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt klart at adskille de gebyrer, som betales til medlemsstaterne, fra dem, 
som tildeles Lægemiddelagenturet.

Ændringsforslag 36
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "faktureringsenhed": enhver individuel 
indførsel i databasen omhandlet i artikel 
57, stk. 1, punkt 1, i forordning (EF) nr. 
726/2004 på grundlag af information fra 
den liste over alle humanmedicinske 
lægemidler godkendt i Unionen, som er 
omhandlet i forordningens artikel 57, stk. 
2

1. "faktureringsenhed": en enhed defineret 
på basis af følgende datasæt fra 
information om humanmedicinske 
lægemidler, der indgår i databasen 
omhandlet i artikel 57, stk. 1, punkt 1, i 
forordning (EF) nr. 726/2004:

a) indehaver af markedsføringstilladelsen
b) land, hvor markedsføringstilladelsen er 
gyldig
c) virksomt stof/virksomme stoffer
d) lægemiddelform

Or. en

Begrundelse

Lægemidlets navn (indeholdt i ordførerens ændringsforslag 6) indeholder ofte styrken, så en 
fjernelse af lægemidlets navn her ville forhindre, at indehavere af markedsføringstilladelser 
opkræves flere gange for det samme produkt.
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Ændringsforslag 37
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "faktureringsenhed": enhver individuel 
indførsel i databasen omhandlet i artikel 
57, stk. 1, punkt 1, i forordning (EF) nr. 
726/2004 på grundlag af information fra 
den liste over alle humanmedicinske 
lægemidler godkendt i Unionen, som er 
omhandlet i forordningens artikel 57, stk. 
2

1. "faktureringsenhed": en enhed defineret 
på basis af følgende datasæt fra 
information om humanmedicinske 
lægemidler, der indgår i databasen 
omhandlet i artikel 57, stk. 1, punkt 1, i 
forordning (EF) nr. 726/2004:

a) indehaver af markedsføringstilladelsen
b) godkendelsesland
c) virksomt stof/virksomme stoffer
d) lægemiddelform

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "faktureringsenhed": enhver individuel 
indførsel i databasen omhandlet i artikel 
57, stk. 1, punkt 1, i forordning (EF) nr. 
726/2004 på grundlag af information fra 
den liste over alle humanmedicinske 
lægemidler godkendt i Unionen, som er 
omhandlet i forordningens artikel 57, stk. 
2

1. "faktureringsenhed": en enhed defineret 
på basis af følgende datasæt fra 
information om humanmedicinske 
lægemidler, der indgår i databasen 
omhandlet i artikel 57, stk. 1, punkt 1, i 
forordning (EF) nr. 726/2004:

a) indehaver af markedsføringstilladelsen
b) land, hvor markedsføringstilladelsen er 
gyldig
c) virksomt stof/virksomme stoffer
d) lægemiddelform

Or. en

Begrundelse

"Faktureringsenheden" bør defineres på niveau med lægemiddelform. For at sikre
sammenhæng i antallet af registreringer bør definitionen udelukke "lægemiddelnavn". Dette 
vil hindre problemer med lægemidler, der angives på forskellige måder.

Ændringsforslag 39
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når agenturet opkræver et gebyr i 
medfør af stk. 1, litra a), skal det betale 
vederlag til rapportøren i Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning udpeget af 
medlemsstaten eller til rapportøren i 
koordineringsgruppen (herefter 
"rapportøren") for det arbejde, de udfører 
for agenturet eller koordinationsgruppen.  
Dette vederlag betales i overensstemmelse 
med artikel 9.

2. Når agenturet opkræver et gebyr i 
medfør af stk. 1, litra a), skal det betale 
vederlag til rapportøren og 
medrapportøren i Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning udpeget af 
medlemsstaten eller til den medlemsstat, 
der fungerer som rapportør i 
koordineringsgruppen (herefter 
"rapportøren"), for det arbejde, de udfører 
for agenturet eller koordinationsgruppen. 
Dette vederlag betales til den medlemsstat, 
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der udpeger rapportøren eller 
medrapportøren eller fungerer som 
rapportør eller medrapportør i 
overensstemmelse med artikel 9.

Or. en

Begrundelse

I koordineringsgruppen er den medlemsstat, der fungerer som rapportør eller medrapportør. 
I alle tilfælde bør vederlaget betales til medlemsstaten, eftersom rapportøren og 
medrapportøren altid arbejder inden for en gruppe af bedømmere fra medlemsstaten. 
Vederlaget vil tilsyneladende sikre, at medlemsstaten kan udføre 
lægemiddelovervågningsarbejdet. Gebyret modtages i praksis, når evalueringsrapporten er 
afleveret.

Ændringsforslag 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
vurdering af de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der er omhandlet 
i artikel 107e og 107g i direktiv 
2001/83/EF og i artikel 28 i forordning 
(EF) nr. 726/2004.

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
vurdering af de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der er omhandlet 
i artikel 107e og 107g i direktiv 
2001/83/EF og i artikel 28 i forordning 
(EF) nr. 726/2004, med 
vurderingskriterier i henhold til bilag I i 
direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Agenturet er en international enhed inden for EU. Det har et retsgrundlag for vurderinger af 
periodiske opdaterede sikkerhedsindberetninger, når de relevante tekniske kriterier er i kraft i 
hele EU. 

Ændringsforslag 41
Alojz Peterle
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
vurdering af de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der er omhandlet 
i artikel 107e og 107g i direktiv 
2001/83/EF og i artikel 28 i forordning 
(EF) nr. 726/2004.

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
vurdering af de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der er omhandlet 
i artikel 107e og 107g i direktiv 
2001/83/EF og i artikel 28 i forordning 
(EF) nr. 726/2004, med 
vurderingskriterier i henhold til bilag I i 
direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Ændringsforslag 42
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
vurdering af de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der er omhandlet 
i artikel 107e og 107g i direktiv 
2001/83/EF og i artikel 28 i forordning 
(EF) nr. 726/2004.

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
vurdering af de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der er omhandlet 
i artikel 107e og 107g i direktiv 
2001/83/EF og i artikel 28 i forordning 
(EF) nr. 726/2004, med 
vurderingskriterier i henhold til bilag I i 
direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at agenturet kun har et retsgrundlag for at vurdere periodiske 
opdaterede sikkerhedsindberetninger, når de relevante tekniske kriterier er i kraft i hele EU.

Ændringsforslag 43
Peter Liese
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der anvendes et nedsat gebyr som 
fastsat i bilagets del I på homøopatiske 
lægemidler som defineret i artikel 1, stk. 
5, i direktiv 2001/83/EF og på 
plantelægemidler som defineret i artikel 1, 
stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de principper, der er opstillet i forslagets begrundelse, særlig 
rimelighed, et passende forhold mellem det udførte arbejde og typen og størrelsen af 
gebyrerne samt proportionalitet, men også enkelthed og gennemførlighed for 
produktkategorien homøopatiske lægemidler, bør PSUR-gebyret generelt nedsættes til 10 % 
af det generelle gebyr pr. PSUR.

Ændringsforslag 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gebyrets størrelse er fastsat i bilagets del 
I.

2. Gebyrets størrelse er fastsat i bilagets del 
I. Agenturet definerer tre klynger af 
PSUR-vurderinger, der afspejler 
arbejdsbyrden.

Or. en

Begrundelse

Et enkelt vurderingsgebyr for PSUR – helt uafhængigt af den konkrete arbejdsbyrde – er 
uhensigtsmæssigt. I det konkrete tilfælde ville det imidlertid være passende at inddele de 
relevante aktive substanser i tre klynger for PSUR-vurdering afhængig af den konkrete 
vurderingsbyrde – og med differentierede gebyrer. Det ville være en afbalanceret tilgang 
mellem en nødvendigvis standardiseret metode på den ene side, og ulige behandling ville 
undgås på den anden side.
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Ændringsforslag 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når kun en enkelt indehaver af en 
markedsføringstilladelse har pligt til at 
indsende en periodisk opdateret 
sikkerhedsindberetning i forbindelse med 
de i stk. 1 omhandlede procedurer, 
opkræver agenturet det samlede gebyr af 
denne indehaver af en 
markedsføringstilladelse.

3. Når kun en enkelt indehaver af en 
markedsføringstilladelse har pligt til at 
indsende en periodisk opdateret 
sikkerhedsindberetning i forbindelse med 
de i stk. 1 omhandlede procedurer, 
opkræver agenturet det samlede gebyr af 
denne indehaver af en 
markedsføringstilladelse. I nødsituationer, 
f.eks. af økonomiske årsager med relation 
til det pågældende produkt, anvendes der 
dog en maksimal øvre grænse for gebyret.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Kommissionens forslag er der planlagt et procedurebaseret gebyr for 
PSUR-vurderingen: 19 500 EUR pr. aktivt stof. I tilfælde, hvor kun en enkelt indehaver af en 
markedsføringstilladelse er berørt, kan dette gebyr være urimeligt højt, særlig i 
nødsituationer. Sådanne tilfælde kunne f.eks. være, når den årlige omsætning for det 
pågældende produkt er lav, og de yderligere omkostninger ville medføre en situation, hvor 
markedsføringstilladelsen måtte opgives af økonomiske grunde.

Ændringsforslag 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når kun en enkelt indehaver af en 
markedsføringstilladelse har pligt til at 
indsende en periodisk opdateret 
sikkerhedsindberetning i forbindelse med 
de i stk. 1 omhandlede procedurer, 

3. Når kun en enkelt indehaver af en 
markedsføringstilladelse har pligt til at 
indsende en periodisk opdateret 
sikkerhedsindberetning i forbindelse med 
de i stk. 1 omhandlede procedurer, 
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opkræver agenturet det samlede gebyr af 
denne indehaver af en 
markedsføringstilladelse.

opkræver agenturet det samlede gebyr af 
denne indehaver af en 
markedsføringstilladelse. I særtilfælde kan 
agenturet tillade, at der forhandles om en 
ordning med henblik på at hjælpe 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
med at betale det pågældende gebyr. 

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse kan eksempelvis være gavnlig, når det gælder gamle lægemidler, der i 
mange tilfælde fremstilles af en enkelt indehaver af en markedsføringstilladelse, og når 
indehaveren af markedsføringstilladelsen påviser, at overskuddet fra det specifikke produkt 
ikke er tilstrækkeligt til at betale ovennævnte gebyrer.

Ændringsforslag 47
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse ikke kan 
forvente økonomisk gevinst i forbindelse 
med gebyret, og hvis:
a) der på grund af den terapeutiske 
angivelse er en offentlig interesse i 
markedsføringen af produktet, eller
b) målgruppen for produktet er lille
nedsættes det beløb, som skal betales, 
efter anmodning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i henhold til 
bilagets del I, nr. 2, afsnit 2.

Or. en

Ændringsforslag 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Indehavere af 
markedsføringstilladelser, som opkræves 
gebyret i henhold til denne artikel, 
fritages fra eventuelle andre gebyrer, som 
opkræves af en kompetent myndighed for 
vurderingen som omhandlet i stk. 1, 
herunder, men ikke begrænset til, gebyrer 
for ændringer indgivet i 
overensstemmelse med artikel 107g, stk. 2 
og 4, i direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringer, som er en konsekvens af en PSUR-vurdering, bør betragtes som en integreret del 
af den samlede vurderingsprocedure og ikke pålægges yderligere gebyrer på nationalt 
niveau, da der ikke kræves nogen anden videnskabelig vurdering.

Ændringsforslag 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, der er omhandlet i artikel 
21a, litra b), eller artikel 22a, stk. 1, litra a), 
i direktiv 2001/83/EF og artikel 9, stk. 4, 
litra cb), eller artikel 10a, stk. 1, litra a), i 
forordning (EF) nr. 726/2004, for den 
vurdering, der foretages heraf i henhold til 
artikel 107n-107q i direktiv 2001/83/EF og 
artikel 28b i forordning (EF) nr. 726/2004.

1. Agenturet opkræver et gebyr for 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, der er omhandlet i artikel 
21a, litra b), eller artikel 22a, stk. 1, litra a), 
i direktiv 2001/83/EF og artikel 9, stk. 4, 
litra cb), eller artikel 10a, stk. 1, litra a), i 
forordning (EF) nr. 726/2004, der er 
gennemført i mere en én medlemsstat, for 
den vurdering, der foretages heraf i 
henhold til artikel 107n-107q i direktiv 
2001/83/EF og artikel 28b i forordning 
(EF) nr. 726/2004.

Or. en



AM\1009213DA.doc 29/64 PE523.004v01-00

DA

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 107n, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF, der fastsætter en 
undtagelse fra undersøgelser, der kun gennemføres i én medlemsstat.

Ændringsforslag 50
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse ikke kan 
forvente økonomisk gevinst i forbindelse 
med gebyret, og hvis:
a) der på grund af den terapeutiske 
angivelse er en offentlig interesse i 
produktet, eller
b) målgruppen for produktet er lille
 nedsættes det beløb, som skal betales, 
efter anmodning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i henhold til
bilagets del II, nr. 2, afsnit 2.

Or. en

Ændringsforslag 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser, som opkræves et 
gebyr i henhold til denne artikel, fritages 
fra eventuelle andre gebyrer, som 
opkræves af en kompetent myndighed for 
fremsendelse af de i stk. 1 omhandlede 
undersøgelser.

6. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser, som opkræves et 
gebyr i henhold til denne artikel, fritages 
fra eventuelle andre gebyrer, som 
opkræves af en kompetent myndighed for 
fremsendelse af de i stk. 1 omhandlede 
undersøgelser, herunder, men ikke 
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begrænset til, gebyrer for ændringer 
indgivet i overensstemmelse med artikel 
107p, stk. 2, og 107q, stk. 2, i direktiv 
2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringer, som er en konsekvens af en PASS-vurdering, bør betragtes som en integreret del 
af den samlede vurderingsprocedure og ikke pålægges yderligere gebyrer på nationalt 
niveau, da der ikke kræves nogen anden videnskabelig vurdering.

Ændringsforslag 52
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opkræver et gebyr for den 
vurdering, der foretages i forbindelse med 
en procedure, der er indledt som følge af 
evalueringen af 
lægemiddelovervågningsdata i henhold til 
artikel 107i-107k i direktiv 2001/83/EF,
artikel 31, stk. 1, andet afsnit i samme 
direktiv, eller artikel 20, stk. 8, i forordning 
(EF) nr. 726/2004.

1. Agenturet opkræver et gebyr for den 
vurdering, der foretages i forbindelse med 
en procedure, der er indledt som følge af 
evalueringen af 
lægemiddelovervågningsdata i henhold til 
artikel 107i-107k i direktiv 2001/83/EF.
artikel 31, stk. 1, andet afsnit i samme 
direktiv, eller artikel 20, stk. 8, i forordning 
(EF) nr. 726/2004. Omkostninger i 
forbindelse med procedurerne i artikel 31, 
stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2001/83/EF 
eller i artikel 20, stk. 8, i forordning (EF) 
nr. 726/2004 omfatter deltagelse af den 
medlemsstat, der indleder indbringelsen.

Or. en

Begrundelse

Sikring af lægemiddelsikkerheden gennem lægemiddelovervågningsaktiviteter er ligeledes et 
ansvar, der henhører under folkesundhedsområdet. Medlemsstaterne skal derfor også delvis 
bidrage finansielt. En sådan begrænset deltagelse fra medlemsstaterne og EU bør dog ikke 
hindre signalpåvisninger og nødvendige indbringelser. Deltagelse af en medlemsstat er 
derfor ikke påkrævet i tilfælde af EU-hasteprocedurer (som omhandlet i artikel 107i-107k i 
direktiv 2001/83/EF).
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Ændringsforslag 53
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse ikke kan 
forvente økonomisk gevinst i forbindelse 
med gebyret, og hvis:
a) der på grund af den terapeutiske 
angivelse er en offentlig interesse i 
produktet, eller
b) målgruppen for produktet er lille
nedsættes det beløb, som skal betales, 
efter anmodning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i henhold til 
bilagets del III, nr. 2, afsnit 2.

Or. en

Ændringsforslag 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Indehavere af 
markedsføringstilladelser, som opkræves 
gebyret i henhold til denne artikel, 
fritages fra eventuelle andre gebyrer, som 
opkræves af en kompetent myndighed for 
vurderingen som omhandlet i stk. 1, 
herunder, men ikke begrænset til, gebyrer 
for ændringer indgivet i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, 
og artikel 35 i direktiv 2001/83/EF.

Or. en
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Begrundelse

Ændringer, som er en konsekvens af en vurdering af en indbringelse, bør betragtes som en 
integreret del af den samlede vurderingsprocedure og ikke pålægges yderligere gebyrer på 
nationalt niveau, da der ikke kræves nogen anden videnskabelig vurdering.

Ændringsforslag 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opkræver en gang årligt et 
fast gebyr som fastsat i bilagets del IV for 
sine lægemiddelovervågningsaktiviteter i 
tilknytning til 
informationsteknologisystemer i henhold 
til artikel 24, artikel 25a, artikel 26, artikel 
57, stk. 1, litra l), i forordning (EF) nr. 
726/2004, overvågning af udvalgt 
medicinsk litteratur i henhold til samme 
forordnings artikel 27 og påvisning af 
signaler i henhold til samme forordnings 
artikel 28a.

1. Agenturet opkræver en gang et fast 
gebyr som fastsat i bilagets del IV for sine 
lægemiddelovervågningsaktiviteter i 
tilknytning til 
informationsteknologisystemer i henhold 
til artikel 24, artikel 25a, artikel 26, artikel 
57, stk. 1, litra l), i forordning (EF) nr. 
726/2004, overvågning af udvalgt 
medicinsk litteratur i henhold til samme 
forordnings artikel 27 og påvisning af 
signaler i henhold til samme forordnings 
artikel 28a.

Or. en

Begrundelse

Databasen vil blive oprettet én gang. Herefter skal den nye forordning efter planen vedtages.

Ændringsforslag 56
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse ikke kan 
forvente økonomisk gevinst i forbindelse 
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med gebyret, og hvis:
a) der på grund af den terapeutiske 
angivelse er en offentlig interesse i 
produktet, eller
b) målgruppen for produktet er lille
nedsættes det beløb, som skal betales, 
efter anmodning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i henhold til 
bilagets del VI, nr. 2, afsnit 2.

Or. en

Ændringsforslag 57
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der anvendes et nedsat fast årligt gebyr 
som fastsat i bilagets del IV på de i artikel 
10, stk. 1, og artikel 10a i direktiv 
2001/83/EF omhandlede lægemidler og på 
godkendte homøopatiske lægemidler og 
godkendte plantelægemidler som fastsat i 
henholdsvis artikel 1, stk. 5, og artikel 1, 
stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.

5. Der anvendes et nedsat fast årligt gebyr 
som fastsat i bilagets del IV på de i artikel 
10, stk. 1, og artikel 10a i direktiv 
2001/83/EF omhandlede lægemidler og på 
godkendte plantelægemidler som fastsat i 
artikel 1, stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.
Der anvendes ikke noget fast årligt gebyr 
på godkendte homøopatiske lægemidler 
som fastsat i henholdsvis artikel 1, stk. 5, i 
direktiv 2001/83/EF

Or. en

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 58
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der anvendes et nedsat fast årligt gebyr 
som fastsat i bilagets del IV på de i artikel 
10, stk. 1, og artikel 10a i direktiv 
2001/83/EF omhandlede lægemidler og på 
godkendte homøopatiske lægemidler og 
godkendte plantelægemidler som fastsat i 
henholdsvis artikel 1, stk. 5, og artikel 1, 
stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.

5. Der anvendes et nedsat fast årligt gebyr 
som fastsat i bilagets del IV på de i artikel 
10a i direktiv 2001/83/EF omhandlede 
lægemidler og på godkendte homøopatiske 
lægemidler og godkendte plantelægemidler 
som fastsat i henholdsvis artikel 1, stk. 5, 
og artikel 1, stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Princippet om en systematisk nedsættelse af det faste årlige gebyr for alle generiske 
lægemidler kan ikke retfærdiggøres, og denne nedsættelse fjernes derfor.

Ændringsforslag 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der anvendes et nedsat fast årligt gebyr 
som fastsat i bilagets del IV på de i artikel 
10, stk. 1, og artikel 10a i direktiv 
2001/83/EF omhandlede lægemidler og på 
godkendte homøopatiske lægemidler og 
godkendte plantelægemidler som fastsat i 
henholdsvis artikel 1, stk. 5, og artikel 1, 
stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.

5. Der anvendes et nedsat fast årligt gebyr 
som fastsat i bilagets del IV på de i artikel 
10, stk. 1, omhandlede generiske 
lægemidler og de i artikel 10a i direktiv 
2001/83/EF omhandlede lægemidler, der 
er godkendt i henhold til bestemmelserne 
om almindelig anerkendt anvendelse, på 
alle de produkter, der har været tilladt i 
Fællesskabet i de seneste ti år, og på 
godkendte homøopatiske lægemidler og 
godkendte plantelægemidler som fastsat i 
henholdsvis artikel 1, stk. 5, og artikel 1, 
stk. 30, i direktiv 2001/83/EF.
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Or. en

Begrundelse

For at skabe lige vilkår bør det nedsatte faste årlige gebyr anvendes på produkter med en 
"veldokumenteret sikkerhedsprofil".

Ændringsforslag 60
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Agenturet opkræver det faste årlige 
gebyr ved at udstede fakturaer til 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
senest den 31. januar i hvert kalenderår for 
det pågældende kalenderår. Skyldige 
gebyrer i henhold til denne artikel betales 
inden for 30 kalenderdage fra datoen for 
indehaveren af markedsføringstilladelsens 
modtagelse af fakturaen.

7. Agenturet opkræver det faste årlige 
gebyr ved at udstede fakturaer til 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
senest den 31. januar i hvert kalenderår for 
det pågældende kalenderår. Skyldige 
gebyrer i henhold til denne artikel betales 
inden for tidsfristen i direktiv 2011/7/EF 
fra datoen for indehaveren af 
markedsføringstilladelsens modtagelse af 
fakturaen eller i særtilfælde gennem en 
uafhængigt aftalt tidsfrist vedtaget mellem 
agenturet og indehaveren af 
markedsføringstilladelsen 

Or. en

Begrundelse

Fristen for indehaveren af markedsføringstilladelsens betaling af det faste årlige gebyr bør 
være i overensstemmelse med direktiv 2011/7/EF, der fastsætter 30 kalenderdage, eller 60 
kalenderdage i begrundede særtilfælde. Der bør dog være mulighed for ekstra fleksibilitet i 
denne proces, hvis der foreligger en uafhængigt aftalt tidsfrist vedtaget mellem agenturet og 
indehaveren af markedsføringstilladelsen. Dette kan hjælpe virksomheder med deres cash 
flow i det aktuelle økonomiske klima.

Ændringsforslag 61
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3



PE523.004v01-00 36/64 AM\1009213DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder at 
være berettiget til et nedsat fast årligt gebyr 
i henhold til artikel 7, stk. 5, skal fremsætte 
en erklæring herom over for agenturet. 
Agenturet anvender nedsættelsen på 
grundlag af denne erklæring, når kravene 
er opfyldt. Når indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætter 
erklæringen efter modtagelsen af 
agenturets faktura, skal erklæringen afgives 
inden for 30 kalenderdage fra modtagelsen 
af denne faktura.

3. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder at 
være berettiget til et nedsat fast årligt gebyr 
i henhold til artikel 7, stk. 5, skal fremsætte 
en erklæring herom over for agenturet. 
Agenturet anvender nedsættelsen på 
grundlag af denne erklæring, når kravene 
er opfyldt. Når indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætter 
erklæringen efter modtagelsen af 
agenturets faktura, skal erklæringen afgives 
inden for 30 kalenderdage fra modtagelsen 
af denne faktura. I medfør af dette stykke 
offentliggør Kommissionen retningslinjer 
for, hvordan denne erklæring skal 
formuleres af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder at 
være berettiget til et nedsat fast årligt gebyr 
i henhold til artikel 7, stk. 5, skal fremsætte 
en erklæring herom over for agenturet. 
Agenturet anvender nedsættelsen på 
grundlag af denne erklæring, når kravene 
er opfyldt. Når indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætter 
erklæringen efter modtagelsen af 
agenturets faktura, skal erklæringen afgives 
inden for 30 kalenderdage fra modtagelsen 
af denne faktura.

3. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder at 
være berettiget til et nedsat fast årligt gebyr 
i henhold til artikel 7, stk. 5, skal fremsætte 
en erklæring herom over for agenturet.
Kommissionen offentliggør retningslinjer 
for, hvordan denne erklæring skal 
formuleres af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen. Agenturet 
anvender nedsættelsen på grundlag af 
denne erklæring, når kravene er opfyldt. 
Når indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætter 
erklæringen efter modtagelsen af 
agenturets faktura, skal erklæringen afgives 
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inden for 30 kalenderdage fra modtagelsen 
af denne faktura.

Or. en

Begrundelse

For at sikre retssikkerhed og gennemsigtighed bør Kommissionen offentliggøre klare 
retningslinjer for, hvordan indehaveren af markedsføringstilladelsen bør udforme denne 
egenerklæring, når han eller hun anmoder om et nedsat fast årligt gebyr i medfør af artikel 7, 
stk. 5.

Ændringsforslag 63
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet kan på et hvilket som helst 
tidspunkt anmode om dokumentation for, 
at betingelserne for at opnå en 
gebyrnedsættelse eller en -fritagelse er 
opfyldt. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder eller 
har hævdet at have ret til en nedsættelse 
eller fritagelse i henhold til denne 
forordning, fremlægger de oplysninger for 
agenturet, der er nødvendige for at påvise, 
at de relevante betingelser er opfyldt.

4. Agenturet kan på et hvilket som helst 
tidspunkt anmode om dokumentation for, 
at betingelserne for at opnå en 
gebyrnedsættelse eller en -fritagelse er 
opfyldt. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder eller 
har hævdet at have ret til en nedsættelse 
eller fritagelse i henhold til denne 
forordning, fremlægger de oplysninger for 
agenturet, der er nødvendige for at påvise, 
at de relevante betingelser er opfyldt, 
således at agenturet kan kontrollere, at 
disse betingelser er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af markedsføringstilladelse skal aktivt påvise over for agenturet, at de er 
berettiget til at kræve en nedsættelse eller fritagelse, således af agenturet kan efterprøve 
nøjagtigheden heraf.

Ændringsforslag 64
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet kan på et hvilket som helst 
tidspunkt anmode om dokumentation for, 
at betingelserne for at opnå en 
gebyrnedsættelse eller en -fritagelse er 
opfyldt. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder eller 
har hævdet at have ret til en nedsættelse 
eller fritagelse i henhold til denne 
forordning, fremlægger de oplysninger for 
agenturet, der er nødvendige for at påvise, 
at de relevante betingelser er opfyldt.

4. Agenturet kan på et hvilket som helst 
tidspunkt anmode om dokumentation for, 
at betingelserne for at opnå en 
gebyrnedsættelse eller en -fritagelse er 
opfyldt. En indehaver af en 
markedsføringstilladelse, som hævder eller 
har hævdet at have ret til en nedsættelse 
eller fritagelse i henhold til denne 
forordning, fremlægger de oplysninger for 
agenturet, der er nødvendige for at påvise, 
at de relevante betingelser er opfyldt, inden 
for syv kalenderdage fra modtagelsen af 
agenturets anmodning.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes en frist for denne påvisning.

Ændringsforslag 65
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der hævder eller 
har hævdet at være berettiget til en 
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold 
til denne forordning, ikke kan dokumentere 
at være berettiget til en sådan nedsættelse 
eller fritagelse, hæves det i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb med 10 %, og agenturet 
opkræver derefter det samlede beløb eller i 
givet fald restbeløbet op til det samlede 
beløb.

5. Når en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der hævder eller 
har hævdet at være berettiget til en 
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold 
til denne forordning, ikke kan dokumentere 
at være berettiget til en sådan nedsættelse 
eller fritagelse, hæves det i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb med 20 %, og agenturet 
opkræver derefter det samlede beløb eller i 
givet fald restbeløbet op til det samlede 
beløb.
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Or. en

Begrundelse

Anmodningen om gebyrnedsættelse eller -fritagelse kræver, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen foretager en grundig undersøgelse, der påviser, at han eller hun 
har været bevidst om grunden til nedsættelsen eller fritagelsen. 

Ændringsforslag 66
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der hævder eller 
har hævdet at være berettiget til en 
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold 
til denne forordning, ikke kan dokumentere 
at være berettiget til en sådan nedsættelse 
eller fritagelse, hæves det i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb med 10 %, og agenturet 
opkræver derefter det samlede beløb eller 
i givet fald restbeløbet op til det samlede 
beløb.

5. Når en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der hævder eller 
har hævdet at være berettiget til en 
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold 
til denne forordning, ikke kan dokumentere 
at være berettiget til en sådan nedsættelse 
eller fritagelse, anvendes det i bilaget 
fastsatte fulde gebyrbeløb.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af en mislykket ansøgning om nedsættelse af det proceduremæssige gebyr vil 
strafgebyret været uforholdsmæssigt højt – potentielt flere tusinde euro for virksomheder. Der 
er ingen grund til en så høj bøde, det bør være tilstrækkeligt at vende tilbage til det 
oprindelige gebyr. 

Ændringsforslag 67
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der hævder eller 
har hævdet at være berettiget til en 
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold 
til denne forordning, ikke kan dokumentere 
at være berettiget til en sådan nedsættelse 
eller fritagelse, hæves det i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb med 10 %, og agenturet 
opkræver derefter det samlede beløb eller i 
givet fald restbeløbet op til det samlede 
beløb.

5. Når en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der hævder eller 
har hævdet at være berettiget til en 
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold 
til denne forordning, ikke kan dokumentere 
at være berettiget til en sådan nedsættelse 
eller fritagelse, hæves det i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb med 50 %, og agenturet 
opkræver derefter det samlede beløb eller i 
givet fald restbeløbet op til det samlede 
beløb.

Or. en

Begrundelse

For at være effektive bør foranstaltningerne mod indgivelse af ukorrekte oplysninger være 
strenge.

Ændringsforslag 68
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør i forbindelse med vurderingen af 
de i artikel 4 omhandlede periodiske 
opdaterede sikkerhedsindberetninger

(c) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør eller medrapportør i forbindelse 
med vurderingen af de i artikel 4 
omhandlede periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger

Or. en

Ændringsforslag 69
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) når medlemsstaten har udpeget en 
repræsentant i koordineringsgruppen som 
rapportør i forbindelse med vurderingen af 
de i artikel 4 omhandlede periodiske 
opdaterede sikkerhedsindberetninger

(d) når medlemsstaten har udpeget en 
repræsentant i koordineringsgruppen som 
rapportør eller medrapportør i forbindelse 
med vurderingen af de i artikel 4 
omhandlede periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger

Or. en

Ændringsforslag 70
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør i forbindelse med vurderingen af 
de i artikel 5 omhandlede 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring

(e) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør eller medrapportør i forbindelse 
med vurderingen af de i artikel 5 
omhandlede sikkerhedsundersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring

Or. en

Ændringsforslag 71
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør i forbindelse med de i artikel 6 

(f) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør i forbindelse med de i artikel 6 
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omhandlede indbringelser. omhandlede indbringelser. I dette tilfælde 
indgiver den eller de medlemsstater, der 
udløste indbringelsen, alle de nødvendige 
oplysninger om signaler, men vælges ikke 
som rapportør eller medrapportør i 
forbindelse med den pågældende 
indbringelse. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de eneste årsager til at indlede indbringelser er spørgsmål om 
patientsikkerhed, kvalitet, fremstilling eller effektivitet, og med henblik på at undgå indtrykket 
af en mulig interessekonflikt vælges den eller de medlemsstater, der indleder en specifik 
indbringelse, ikke som rapportør/rapportører eller medrapportør/medrapportører i 
forbindelse med denne specifikke indbringelse.

Ændringsforslag 72
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør i forbindelse med de i artikel 6 
omhandlede indbringelser.

(f) når medlemsstaten har udpeget et 
medlem af Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning som 
rapportør i forbindelse med de i artikel 6 
omhandlede indbringelser. Hvis en 
medlemsstat frivilligt indleder en 
indbringelse og udpeges som rapportør 
eller medrapportør, modtager den kun 50 
% af sit vederlag.

Or. en

Begrundelse

Hvis en medlemsstat vælger at indlede en indbringelse, kan den udpeges som rapportør eller 
medrapportør, men den bør bidrage finansielt til omkostningerne for indbringelsen for at 
undgå interessekonflikter.
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Ændringsforslag 73
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning eller 
koordinationsgruppen beslutter at udpege 
en medrapportør, deles vederlaget mellem 
rapportøren og medrapportøren.

Når Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning eller 
koordinationsgruppen beslutter at udpege 
en medrapportør, deles vederlaget mellem 
rapportøren og medrapportøren på 
grundlag af klare og gennemsigtige 
fakturaer, der præcis angiver antallet af 
arbejdstimer, som rapportøren og 
medrapportørerne har anvendt på hver 
enkelt del af vurderingen, og de relaterede 
omkostninger. Antallet af arbejdstimer 
angives på en forståelig, begrundet og 
påviselig måde.

Or. en

Begrundelse

Detaljerede omkostninger for rapportører og medrapportører angives klart på de fakturaer, 
der sendes til agenturet.

Ændringsforslag 74
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det i stk.1 omhandlede vederlag betales 
først, når den endelige evalueringsrapport, 
der danner grundlag for en anbefaling, som 
skal vedtages af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, er blevet stillet 
til rådighed for agenturet.

3. Det i stk.1 omhandlede vederlag betales 
først, når den endelige evalueringsrapport, 
der danner grundlag for en anbefaling, som 
skal vedtages af Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, er blevet stillet 
til rådighed for agenturet. Denne rapport 
indgives i en fuldstændig og anvendelig 
version, som oversættes til agenturets 
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arbejdssprog.

Or. en

Begrundelse

Rapportører og medrapportører er ansvarlige for at indgive deres rapport i en version, der er 
fuldt oversat til et af agenturets arbejdssprog. Hvis rapportørerne og medrapportørerne kun 
indgiver en rapport på deres eget sprog eller en dårligt oversat version heraf, og hvis 
agenturet som følge heraf må arbejde med denne oversættelse, bør andelen af gebyret ændres.

Ændringsforslag 75
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Vederlaget betales i henhold til den i 
artikel 62, stk. 3, første afsnit, i forordning 
(EF) nr. 726/2004 omhandlede skriftlige 
kontrakt. Eventuelle bankgebyrer i 
tilknytning til betalingen af dette vederlag 
afholdes af agenturet.

5. Vederlaget betales i henhold til den i 
artikel 62, stk. 3, første afsnit, i forordning 
(EF) nr. 726/2004 omhandlede skriftlige 
kontrakt og inden for den tidsfrist, der er 
fastsat i direktiv 2011/7/EF. Eventuelle 
bankgebyrer i tilknytning til betalingen af 
dette vederlag afholdes af agenturet.

Or. en

Begrundelse

Fristen for agenturets betaling til medlemsstatens rapportør bør være i overensstemmelse 
med direktiv 2011/7/EF, der fastsætter 30 kalenderdage, eller 60 kalenderdage i begrundede 
særtilfælde.

Ændringsforslag 76
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det ikke er muligt at fastslå 
formålet med betalingen, giver agenturet 

2. Hvis det ikke er muligt at fastslå og 
meddele formålet med betalingen skriftligt 
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indehaveren af markedsføringstilladelsen 
en frist til at indgive skriftlig meddelelse 
om formålet med betalingen. Modtager 
agenturet ikke en meddelelse om formålet 
med betalingen inden fristens udløb, anses
betalingen for at være ugyldig, og det 
pågældende beløb betales tilbage til 
indehaveren af markedsføringstilladelsen.

til agenturet inden for 30 dage, anses 
betalingen for at være ugyldig, og det 
pågældende beløb betales tilbage til 
indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Fristerne for at indgive detaljerede oplysninger om formålet med en specifik betaling bør 
allerede klart angives i lovgivningen for at undgå yderligere administrative byrder for 
agenturet.

Ændringsforslag 77
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når agenturet udarbejder et overslag over 
alle udgifter og indtægter for det 
kommende regnskabsår i henhold til artikel 
67, stk. 6, i forordning (EF) nr. 726/2004, 
medtages detaljerede oplysninger om 
gebyrindtægter i tilknytning til 
lægemiddelovervågningsaktiviteter. I disse 
oplysninger skal der skelnes mellem det 
faste årlige gebyr og de i artikel 3, litra a), 
omhandlede proceduregebyrer. Agenturet 
fremlægger ligeledes specifikke analytiske 
oplysninger om sine indtægter og udgifter i 
tilknytning til 
lægemiddelovervågningsaktiviteter, så der 
kan skelnes mellem det faste årlige gebyr 
og hvert enkelt af de i artikel 3, litra a), 
omhandlede proceduregebyrer.

Når agenturet udarbejder et overslag over 
alle udgifter og indtægter for det 
kommende regnskabsår i henhold til artikel 
67, stk. 6, i forordning (EF) nr. 726/2004, 
medtages detaljerede oplysninger om 
gebyrindtægter i tilknytning til 
lægemiddelovervågningsaktiviteter som vil 
blive baseret på antallet af 
faktureringsenheder, som føres ind i 
databasen. Agenturet fremlægger ligeledes 
specifikke analytiske oplysninger om sine 
indtægter og udgifter i tilknytning til 
lægemiddelovervågningsaktiviteter, så der 
kan skelnes mellem det faste årlige gebyr 
og hvert enkelt af de i artikel 3, litra a), 
omhandlede proceduregebyrer.

Or. en
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Begrundelse

For nøjagtigt at beregne og forudsige det samlede budget er det tilrådeligt kun at knytte dets 
størrelse til det faste årlige gebyr. Dette giver også medlemsstaternes rapportører mulighed 
for at modtage en større andel af de sammenlagte gebyrer for procedurerne. 

Ændringsforslag 78
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets eksekutivdirektør fremsender 
hvert år oplysninger om de elementer, som 
kan have indflydelse på de udgifter, der 
skal dækkes af de i denne forordning 
omhandlede gebyrer, til Kommissionen og
bestyrelsen. Disse oplysninger skal omfatte 
en udgiftsopdeling for det forløbne år og en 
prognose for det kommende år. Agenturets 
eksekutivdirektør fremsender ligeledes en 
gang om året de i bilagets del V 
omhandlede præstationsoplysninger 
baseret på de i stk. 3 omhandlede 
præstationsindikatorer til Kommissionen 
og bestyrelsen.

2. Agenturets eksekutivdirektør fremsender 
hvert år oplysninger om de elementer, som 
kan have indflydelse på de udgifter, der 
skal dækkes af de i denne forordning 
omhandlede gebyrer, til Kommissionen,
bestyrelsen, Revisionsretten og 
medlemsstaterne. Disse oplysninger skal 
omfatte en udgiftsopdeling for det forløbne 
år og en prognose for det kommende år. 
Agenturets eksekutivdirektør offentliggør 
ligeledes åbent denne oversigt i sin 
offentlige årlige rapport. Agenturets 
eksekutivdirektør fremsender ligeledes en 
gang om året de i bilagets del V 
omhandlede præstationsoplysninger 
baseret på de i stk. 3 omhandlede 
præstationsindikatorer til Kommissionen 
og bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have gennemsigtighed og åbenhed i gebyrproceduren for at forhindre og 
imødegå finansielle uregelmæssigheder i regnskaber og hjælpe virksomheder med at 
appellere berettigede klager vedrørende eksisterende omkostninger eller at afsætte 
budgetmidler til eventuelle fremtidige omkostninger med succes.

Ændringsforslag 79
Alda Sousa



AM\1009213DA.doc 47/64 PE523.004v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets eksekutivdirektør 
fremsender hvert år oplysninger om de 
elementer, som kan have indflydelse på de 
udgifter, der skal dækkes af de i denne 
forordning omhandlede gebyrer, til 
Kommissionen og bestyrelsen. Disse 
oplysninger skal omfatte en 
udgiftsopdeling for det forløbne år og en 
prognose for det kommende år. Agenturets 
eksekutivdirektør fremsender ligeledes en 
gang om året de i bilagets del V 
omhandlede præstationsoplysninger 
baseret på de i stk. 3 omhandlede
præstationsindikatorer til Kommissionen 
og bestyrelsen.

2. Agenturets eksekutivdirektør giver i den 
årlige rapport, som sendes til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Revisionsretten og 
medlemsstaterne, jf. artikel 65, stk. 10, i 
forordning (EF) nr. 726/2004, oplysninger 
om de elementer, som kan have indflydelse 
på de udgifter, der skal dækkes af de i 
denne forordning omhandlede gebyrer. 
Disse oplysninger skal omfatte en 
udgiftsopdeling for det forløbne år og en 
prognose for det kommende år. Agenturet 
offentliggør også denne oversigt i sin 
offentlige årlige rapport. Agenturets 
eksekutivdirektør fremsender ligeledes en 
gang om året de i bilagets del V 
omhandlede præstationsoplysninger 
baseret på præstationsindikatorerne til 
Kommissionen og bestyrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets eksekutivdirektør 
fremsender hvert år oplysninger om de 
elementer, som kan have indflydelse på de 
udgifter, der skal dækkes af de i denne 
forordning omhandlede gebyrer, til 
Kommissionen og bestyrelsen. Disse 
oplysninger skal omfatte en 
udgiftsopdeling for det forløbne år og en 
prognose for det kommende år. Agenturets 
eksekutivdirektør fremsender ligeledes en 

2. Agenturets eksekutivdirektør giver i den 
årlige rapport, som sendes til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Revisionsretten og 
medlemsstaterne, jf. artikel 65, stk. 10, i 
forordning (EF) nr. 726/2004, oplysninger 
om de elementer, som kan have indflydelse 
på de udgifter, der skal dækkes af de i 
denne forordning omhandlede gebyrer. 
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gang om året de i bilagets del V 
omhandlede præstationsoplysninger 
baseret på de i stk. 3 omhandlede 
præstationsindikatorer til Kommissionen 
og bestyrelsen.

Disse oplysninger skal omfatte en 
udgiftsopdeling for det forløbne år og en 
prognose for det kommende år. Agenturet 
offentliggør også denne oversigt i sin 
offentlige årlige rapport. Agenturets 
eksekutivdirektør fremsender ligeledes en 
gang om året de i bilagets del V 
omhandlede præstationsoplysninger 
baseret på de i stk. 3 omhandlede 
præstationsindikatorer til Kommissionen 
og bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre synlig og gennemsigtig finansiel afrapportering fra EMA.

Ændringsforslag 81
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På baggrund af den i stk. 4 omhandlede 
overvågning kan Kommissionen, når det er 
nødvendigt, tilpasse de i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb og vederlag til rapportører i 
henhold til artikel 16. Disse tilpasninger 
træder i kraft den 1. april efter den 
tilsvarende ændringsretsakts ikrafttræden.

5. På baggrund af den i stk. 4 omhandlede 
overvågning kan Kommissionen, når det er 
nødvendigt, tilpasse de i bilaget fastsatte 
gebyrbeløb og vederlag til rapportører og 
medrapportører i henhold til artikel 16. 
Disse tilpasninger træder i kraft den 1. april 
efter den tilsvarende ændringsretsakts 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 82
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på ændring af bilagets del I-V.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på ændring af bilagets del I-V, kun for at 
tage højde for inflationsbestemte udsving. 
Beslutningen om at øge eller nedsætte 
gebyrerne træffes som led i den generelle 
revision af agenturets gebyrordning, som 
efter planen skal finde sted i begyndelsen 
af 2015

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vedtager i 2015 et forslag om at revidere alle gebyrerne, som opkræves af 
agenturet. Ved denne lejlighed vil Kommissionen foreslå at ophæve gebyrordningen og 
indføre gebyrer i dette nye overgribende retsinstrument. Det vil derfor ikke være nødvendigt 
at ændre gebyrerne inden 2015 med undtagelse af tilpasning til inflationsbestemte udsving.

Ændringsforslag 83
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eventuelle ændringer af beløbene skal 
baseres på en vurdering af agenturets 
udgifter og udgifterne til evalueringer 
udarbejdet af rapportører som fastsat i 
artikel 9 eller på den i artikel 15, stk. 4, 
omhandlede overvågning af inflationen.

2. Eventuelle ændringer af beløbene skal 
baseres på en gennemsigtig og åben
vurdering af agenturets udgifter og 
udgifterne til evalueringer udarbejdet af 
rapportører som fastsat i artikel 9 eller på 
den i artikel 15, stk. 4, omhandlede 
overvågning af inflationen.

Or. en

Ændringsforslag 84
Alda Sousa
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eventuelle ændringer af beløbene skal 
baseres på en vurdering af agenturets 
udgifter og udgifterne til evalueringer 
udarbejdet af rapportører som fastsat i 
artikel 9 eller på den i artikel 15, stk. 4, 
omhandlede overvågning af inflationen.

2. Eventuelle ændringer af beløbene skal 
baseres på en gennemsigtig vurdering af 
agenturets udgifter og udgifterne til 
evalueringer udarbejdet af rapportører som 
fastsat i artikel 9 eller på den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede overvågning af 
inflationen.

Or. en

Ændringsforslag 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eventuelle ændringer af beløbene skal 
baseres på en vurdering af agenturets 
udgifter og udgifterne til evalueringer 
udarbejdet af rapportører som fastsat i 
artikel 9 eller på den i artikel 15, stk. 4, 
omhandlede overvågning af inflationen.

2. Eventuelle ændringer af beløbene skal 
baseres på en gennemsigtig vurdering af 
agenturets udgifter og udgifterne til 
evalueringer udarbejdet af rapportører som 
fastsat i artikel 9 eller på den i artikel 15, 
stk. 4, omhandlede overvågning af 
inflationen.

Or. en

Ændringsforslag 86
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På tidspunktet for vedtagelsen af denne 
forordning er antallet af 
faktureringsenheder, der anvendes som 
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grundlag for beregningerne, [...].

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og læsevenligheden bør antallet af faktureringsenheder, der anvendes 
til beregningen af gebyrerne, angives direkte i forordningens tekst.

Ændringsforslag 87
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det årlige faste gebyr, som er 
omhandlet i artikel 7 og i del IV i bilaget, 
træder først i kraft seks måneder efter den 
dato, hvor agenturet erklærer 
Eudravigilance-databasen fuldt 
funktionsdygtig, jf. artikel 24, stk. 2, tredje 
afsnit, i forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør kunne gennemføre alle de aktiviteter, der omfattes af det faste årlige gebyr, 
som omhandlet i lovgivningen. Med henblik herpå bør Eudravigilance-databasen være i fuld 
drift og reelt funktionsdygtig, inden agenturet kan opkræve dette gebyr.

Ændringsforslag 88
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyret for vurdering af de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger er 
19 500 EUR pr. procedure. Det tilsvarende 

1. Gebyret for vurdering af de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger er 
19 500 EUR pr. procedure. Det tilsvarende 
vederlag til rapportøren er 13.100 EUR, og 
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vederlag til rapportøren er 13.100 EUR. det tilsvarende vederlag til 
medrapportøren er 1.500 EUR.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på vurderingen af PSUR udføres størstedelen af arbejdet af rapportøren, men 
medrapportørens arbejde bør også godtgøres.

Ændringsforslag 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I medfør af artikel 4, stk. 2, anvendes 
følgende gebyr:
i) kategori 1: 100 % af det pågældende 
beløb
ii) kategori 2: 50 % af det pågældende 
beløb
iii) kategori 3: 10 % af det pågældende 
beløb.

Or. en

Begrundelse

Et enkelt vurderingsgebyr for PSUR – helt uafhængigt af den konkrete arbejdsbyrde – er 
uhensigtsmæssigt. Til en vis udstrækning er det lovligt at anvende en standardiseret metode til 
beregningen af gebyr. I det konkrete tilfælde ville det imidlertid være passende at inddele de 
relevante aktive substanser i tre klynger for PSUR-vurdering afhængig af den konkrete 
vurderingsbyrde – og med differentierede gebyrer.

Ændringsforslag 90
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indehavere af 
markedsføringstilladelser eller 
registreringer af godkendte homøopatiske 
lægemidler eller plantelægemidler, som 
der henvises til i artikel 4, stk. 1a, betaler 
10 % af det i stk. 1 fastsatte beløb.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de principper, der er opstillet i forslagets begrundelse, særlig 
rimelighed, et passende forhold mellem det udførte arbejde og typen og størrelsen af 
gebyrerne samt proportionalitet, men også enkelthed og gennemførlighed for 
produktkategorien homøopatiske lægemidler, bør PSUR-gebyret generelt nedsættes til 10 % 
af det generelle gebyr pr. PSUR.

Ændringsforslag 91
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 4, stk. 5, betaler små 
og mellemstore virksomheder 60 % af det 
pågældende beløb.

2. I henhold til artikel 4, stk. 5, første 
afsnit, betaler små og mellemstore 
virksomheder 60 % af det pågældende 
beløb.

I henhold til artikel 4, stk. 5, andet afsnit, 
betaler indehavere af 
markedsføringstilladelser op til 60 % af 
det pågældende beløb.

Or. en

Ændringsforslag 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I henhold til artikel 4, stk. 3, betaler de 
berørte indehavere af 
markedsføringstilladelser i nødsituationer 
et maksimalt gebyr på 40 % af det 
pågældende beløb.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Kommissionens forslag er der planlagt et procedurebaseret gebyr for 
PSUR-vurderingen: 19 500 EUR pr. aktivt stof. I tilfælde, hvor kun en enkelt indehaver af en 
markedsføringstilladelse er berørt, kan dette gebyr være urimeligt højt, særlig i 
nødsituationer. Sådanne tilfælde kunne f.eks. være, når den årlige omsætning for det 
pågældende produkt er lav, og de yderligere omkostninger ville medføre en situation, hvor 
markedsføringstilladelsen måtte opgives af økonomiske grunde.

Ændringsforslag 93
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
10 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
20 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Or. en

Begrundelse

Anmodningen om gebyrnedsættelse eller -fritagelse kræver, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen foretager en grundig undersøgelse, der påviser, at han eller hun 
har været bevidst om grunden til nedsættelsen eller fritagelsen. 
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Ændringsforslag 94
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag – del I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
10 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
50 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Or. en

Ændringsforslag 95
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag – del II – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyret for vurdering af en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring er 43 000 EUR. Det 
tilsvarende vederlag til rapportøren er 
18.200 EUR.

1. Gebyret for vurdering af en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring er 43 000 EUR. Det 
tilsvarende vederlag til rapportøren er 
30.000 EUR, og det tilsvarende vederlag 
til medrapportøren er 10.000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af PASS er et stort arbejde. Nationale kompetente myndigheder, der påtager sig 
hvervet som rapportør og medrapportør, bør også få del i gebyret for det udførte arbejde.

Ændringsforslag 96
Peter Liese
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Forslag til forordning
Bilag – del II – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 5, stk. 4, betaler små 
og mellemstore virksomheder 60 % af det 
pågældende beløb.

2. I henhold til artikel 5, stk. 4, første 
afsnit, betaler små og mellemstore 
virksomheder 60 % af det pågældende 
beløb.

I henhold til artikel 5, stk. 4, andet afsnit, 
betaler indehavere af 
markedsføringstilladelser op til 60 % af 
det pågældende beløb.

Or. en

Ændringsforslag 97
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag – del II – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
10 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
20 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Or. en

Begrundelse

Anmodningen om gebyrnedsættelse eller -fritagelse kræver, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen foretager en grundig undersøgelse, der påviser, at han eller hun 
har været bevidst om grunden til nedsættelsen eller fritagelsen. 

Ændringsforslag 98
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Bilag – del II – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
10 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

4. Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
50 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Or. en

Ændringsforslag 99
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyret for vurdering af proceduren, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er 
168 000 EUR. Det tilsvarende vederlag til 
rapportøren er 45 100 EUR.

1. Gebyret for vurdering af proceduren, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er […], når 
der er tale om et eller to virksomme 
stoffer. Gebyret hæves med […] EUR for 
hvert ekstra virksomt stof, der indgår i 
proceduren. Det tilsvarende vederlag til 
rapportøren og medrapportøren er 50 % af 
det samlede opkrævede gebyr.

Or. en

Begrundelse

Rapportørerne og medrapportørerne fra medlemsstaterne bør aflønnes rimeligt for at 
tilskynde dem til at melde sig frivilligt til at udføre det arbejde, der er forbundet med 
håndtering af indbringelser.

Ændringsforslag 100
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyret for vurdering af proceduren, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er 
168 000 EUR. Det tilsvarende vederlag til 
rapportøren er 45 100 EUR.

1. Gebyret for vurdering af proceduren, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er 
168 600 EUR. Det tilsvarende vederlag til 
rapportøren er 70 000 EUR, og det 
tilsvarende vederlag til medrapportøren er 
70 000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af sikkerhedsindbringelsen er et stort arbejde, som indebærer ca. 500-800 
arbejdstimer med vurdering for såvel rapportøren om medrapportøren.

Ændringsforslag 101
Linda McAvan

Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyret for vurdering af proceduren, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er 
168 000 EUR. Det tilsvarende vederlag til 
rapportøren er 45 100 EUR.

1. Gebyret for vurdering af proceduren, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er 168 600
EUR, når der er tale om et eller to 
virksomme stoffer. Gebyret hæves med 15
% for hvert ekstra virksomt stof, der 
indgår i proceduren.
Det tilsvarende vederlag til rapportøren og 
medrapportøren er 78 400 EUR. Dette 
vederlag hæves med 15 % for hvert ekstra 
virksomt stof, der vurderes.

Or. en

Begrundelse

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 
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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.

Ændringsforslag 102
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 bis. Beløbet af gebyret bør fordeles 
mellem det offentlige budget for nye 
lægemiddelovervågningsopgaver og den 
del, som opkræves af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Or. fr

Begrundelse

EU-budgettet bør kunne støtte disse nye lægemiddelovervågningsopgaver for at styrke 
gennemsigtigheden, objektiviteten og uafhængigheden af evalueringerne.

Ændringsforslag 103
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 6, stk. 5, betaler små 
og mellemstore virksomheder 60 % af det 
pågældende beløb.

2. I henhold til artikel 6, stk. 5, første 
afsnit, betaler små og mellemstore 
virksomheder 60 % af det pågældende 
beløb.

I henhold til artikel 6, stk. 5, andet afsnit, 
betaler indehavere af 
markedsføringstilladelser op til 60 % af 
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det pågældende beløb.

Or. en

Ændringsforslag 104
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag – del III– stk. 3 – afsnit 2 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) efterfølgende at anvende 
gebyrnedsættelsen, jf. punkt 2 i del III i 
dette bilag, og fritagelsen jf. artikel 1, stk. 
3, hvor det er relevant.

(ii) efterfølgende at anvende 
gebyrnedsættelsen, jf. punkt 2 i del III i 
dette bilag, og fritagelsen jf. artikel 1, stk. 
3, hvor det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Del II i det oprindelige forslag fra Kommissionen henviser til artikel 5, stk. 4, om 
sikkerhedsundersøgelser efter godkendelse til markedsføring, mens del III henviser til artikel 
6, stk. 5, som er den korrekte artikel for bilagets del III om indbringelser.

Ændringsforslag 105
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
10 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
20 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Or. en
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Begrundelse

Anmodningen om gebyrnedsættelse eller -fritagelse kræver, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen foretager en grundig undersøgelse, der påviser, at han eller hun 
har været bevidst om grunden til nedsættelsen eller fritagelsen. 

Ændringsforslag 106
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag – del III – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
10 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Når der er mulighed for nedsættelser og 
fritagelser, tilpasses rapportørens vederlag i 
forhold til disse. Hvis agenturet 
efterfølgende opkræver det samlede 
relevante beløb inklusive forhøjelsen på 
50 %, jf. artikel 8, stk. 5, tilpasses 
rapportørens vederlag i forhold til dette.

Or. en

Ændringsforslag 107
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag – del IV – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det faste årlige gebyr er 60 EUR pr. 
faktureringsenhed.

1. Det faste årlige gebyr er XX EUR pr. 
faktureringsenhed.

Or. en

Begrundelse

Dette vedtages efter den endelige aftale om nedsættelser og fritagelser.

Ændringsforslag 108
Peter Liese
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Forslag til forordning
Bilag – del IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 7, stk. 4, betaler små 
og mellemstore virksomheder 60 % af det 
pågældende beløb.

2. I henhold til artikel 7, stk. 4, første 
afsnit, betaler små og mellemstore 
virksomheder 60 % af det pågældende 
beløb.

I henhold til artikel 7, stk. 4, andet afsnit, 
betaler indehavere af 
markedsføringstilladelser op til 60 % af 
det pågældende beløb.

Or. en

Ændringsforslag 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Bilag – del IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
betaler 80 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
(undtagen godkendte homøopatiske 
lægemidler) betaler 80 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter. Indehavere af 
markedsføringstilladelser for 
homøopatiske lægemidler betaler den 
procentdel, der svarer til IKT-ydelserne 
for den faktureringsenhed, der svarer til 
disse produkter.

Or. en

Begrundelse

For godkendte homøopatiske lægemidler gælder kun it-tjenester for oprettelse og 
vedligeholdelse af databasen blandt de tjenester, der er angivet i bilaget, nr. 4, i forordningen 
("Agenturets øvrige omkostninger vedrørende lægemiddelovervågning"),  Det er nødvendigt 
eksplicit at nævne arten af omkostninger, fordi der ikke ydes andre tjenester til gengæld for 
det faste gebyr. 
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Ændringsforslag 110
Alojz Peterle

Forslag til forordning
Bilag – del IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
betaler 80 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
(undtagen godkendte homøopatiske 
lægemidler) betaler 80 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter. Indehavere af 
markedsføringstilladelser for 
homøopatiske lægemidler betaler en 
procentdel svarende til de IKT-ydelser, 
som anvendes på den faktureringsenhed, 
der svarer til disse produkter.

Or. en

Ændringsforslag 111
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag – del IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
betaler 80 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
betaler 50 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Lægemidler med almindelig anerkendt anvendelse har en veldokumenteret sikkerhedsprofil og 
bør tilkendes en nedsættelse på 50 % af det årlige faste gebyr.
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Ændringsforslag 112
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag – del IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 7, stk. 5, nævnte lægemidler 
betaler 80 % af beløbet for de 
faktureringsenheder, der svarer til disse 
produkter.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for de i artikel 10a i direktiv 2001/83/EF
nævnte lægemidler betaler 80 % af beløbet 
for de faktureringsenheder, der svarer til 
disse produkter. Indehavere af 
markedsføringstilladelser til godkendte 
homøopatiske lægemidler og til godkendte 
plantelægemidler som defineret 
henholdsvis i artikel 1, stk. 5, og artikel 1, 
stk. 30, i direktiv 2001/83/EF betaler 25 % 
af beløbet for de faktureringsenheder, der 
svarer til disse produkter.

Or. en

Begrundelse

Nedsættelsen med 75 % for godkendte homøopatiske lægemidler og godkendte 
plantelægemidler er i overensstemmelse med det allerede eksisterende faste årlige gebyr for 
centralt godkendte generiske lægemidler. Eftersom der er en tendens til flere og flere centrale 
godkendelser af generiske lægemidler, men ikke af homøopatiske lægemidler og 
plantelægemidler bør sidstnævnte ikke stilles kommercielt dårligt i fremtiden på grund af 
lægemiddelovervågningsgebyrerne.


