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Muudatusettepanek 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
seotud ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,12 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta direktiiviga 
2010/84/EL, millega muudetakse 
ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta,13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta määrusega 
(EL) nr 1235/2010, millega muudetakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiiviga 2012/26/EL, millega 
muudetakse seoses ravimiohutuse 
järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ,15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1027/2012, millega muudetakse seoses 
ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) 
nr 726/200416. Muudatused hõlmavad 
üksnes inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid. Nende muudatustega on ameti 
jaoks ette nähtud uued ravimiohutuse 

(2) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
seotud ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,12 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta direktiiviga 
2010/84/EL, millega muudetakse 
ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta,13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta määrusega 
(EL) nr 1235/2010, millega muudetakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiiviga 2012/26/EL, millega 
muudetakse seoses ravimiohutuse 
järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ,15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1027/2012, millega muudetakse seoses 
ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) 
nr 726/200416. Muudatused hõlmavad 
üksnes inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid. Nende muudatustega on ameti 
jaoks ette nähtud uued ravimiohutuse 
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järelevalve ülesanded, sealhulgas 
üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlused, kirjanduse jälgimine, paremad 
infotehnoloogia vahendid ja üldsusele 
enama teabe andmine. Lisaks on 
ravimiohutuse järelevalvet käsitlevates 
õigusaktides sätestatud, et ametil tuleks 
võimaldada rahastada nimetatud tegevusi 
müügiloa hoidjate makstavatest tasudest. 
Ameti uute konkreetsete ülesannete 
hõlmamiseks tuleks seega sisse seada uued 
tasude kategooriad.

järelevalve ülesanded, sealhulgas 
üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlused, kirjanduse jälgimine, paremad 
infotehnoloogia vahendid ja üldsusele 
enama teabe andmine. Lisaks on 
ravimiohutuse järelevalvet käsitlevates 
õigusaktides sätestatud, et ametil tuleks 
võimaldada rahastada nimetatud tegevusi 
müügiloa hoidjate makstavatest tasudest. 
Võttes aga arvesse kasu ühiskonnale 
tervikuna, tuleks ravimiohutuse 
järelevalvet avaliku võimu teostamise 
ülesandena nõuetekohaselt austada. 
Seega tuleks ELi rahastuse osa Euroopa 
Ravimiameti eelarve finantseerimises 
hoida enne käesoleva määruse 
rakendamist vähemalt praegusel tasemel. 
Rahalist osalust tuleks kasutada 
tavapäraste ülesannete rahastamiskulude 
ning seega kindlasummalise aastatasu 
vähendamiseks. Ameti uute konkreetsete 
ülesannete hõlmamiseks tuleks seega sisse 
seada uued tasude kategooriad.

__________________ __________________
12 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. 12 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
13 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74. 13 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74.
14 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1. 14 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1.
15 ELT L 299, 27.10.2012, lk 1. 15 ELT L 299, 27.10.2012, lk 1.
16 ELT L 316, 14.11.2012, lk 38. 16 ELT L 316, 14.11.2012, lk 38.

Or. en

Selgitus

Rahvatervise kaitse on avaliku võimu ülesanne. Ravimiohutuse järelevalve toimingud 
teenivad seda eesmärki. Praegu rahastatakse Euroopa Ravimiametit liidu vahenditest ja 
sektori makstavatest tasudest. Komisjoni ettepanekuga nähakse aga ette, et lisaülesandeid 
rahastab üksnes asjaomane sektor. Täiel määral tasudest rahastatav ravimiohutuse 
järelevalve tähendab süsteemi jaoks ohtu, et seda ei peeta enam farmaatsiatööstuse huvidest 
sõltumatuks.

Muudatusettepanek 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
seotud ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,12 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta direktiiviga 
2010/84/EL, millega muudetakse 
ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta,13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta määrusega 
(EL) nr 1235/2010, millega muudetakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiiviga 2012/26/EL, millega 
muudetakse seoses ravimiohutuse 
järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ,15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1027/2012, millega muudetakse seoses 
ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) 
nr 726/200416. Muudatused hõlmavad 
üksnes inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid. Nende muudatustega on ameti 
jaoks ette nähtud uued ravimiohutuse 
järelevalve ülesanded, sealhulgas 
üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlused, kirjanduse jälgimine, paremad 
infotehnoloogia vahendid ja üldsusele 
enama teabe andmine. Lisaks on 

(2) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
seotud ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,12 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta direktiiviga 
2010/84/EL, millega muudetakse 
ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta,13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta määrusega 
(EL) nr 1235/2010, millega muudetakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiiviga 2012/26/EL, millega 
muudetakse seoses ravimiohutuse 
järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ,15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1027/2012, millega muudetakse seoses 
ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) 
nr 726/200416. Muudatused hõlmavad 
üksnes inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid. Nende muudatustega on ameti 
jaoks ette nähtud uued ravimiohutuse 
järelevalve ülesanded, sealhulgas 
üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlused, kirjanduse jälgimine, paremad 
infotehnoloogia vahendid ja üldsusele 
enama teabe andmine. Lisaks on 
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ravimiohutuse järelevalvet käsitlevates 
õigusaktides sätestatud, et ametil tuleks 
võimaldada rahastada nimetatud tegevusi 
müügiloa hoidjate makstavatest tasudest. 
Ameti uute konkreetsete ülesannete 
hõlmamiseks tuleks seega sisse seada uued 
tasude kategooriad.

ravimiohutuse järelevalvet käsitlevates 
õigusaktides sätestatud, et ametil tuleks 
võimaldada rahastada nimetatud tegevusi 
müügiloa hoidjate makstavatest tasudest ja 
liidu rahalisest panusest. Ameti uute 
konkreetsete ülesannete hõlmamiseks 
tuleks seega sisse seada uued tasude 
kategooriad. Euroopa Parlament ja 
nõukogu peaksid uurima liidu rahalise 
osaluse määra vajaduste hindamise alusel 
ning tasude suurust arvesse võttes. 
Müügiloa hoidjate makstavate tasude 
suuruse juures võetakse arvesse praegust 
finantsolukorda ja liikmesriikide 
ettevõtlustingimusi.

__________________ __________________
12 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. 12 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
13 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74. 13 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74.
14 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1. 14 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1.
15 ELT L 299, 27.10.2012, lk 1. 15 ELT L 299, 27.10.2012, lk 1.
16 ELT L 316, 14.11.2012, lk 38. 16 ELT L 316, 14.11.2012, lk 38.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
seotud ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,12 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta 
direktiiviga 2010/84/EL, millega 

(2) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
seotud ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 
2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,12 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta 
direktiiviga 2010/84/EL, millega 
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muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas 
direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta,13 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. detsembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1235/2010, millega 
muudetakse inimtervishoius kasutatavate 
ravimite ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiiviga 2012/26/EL, millega 
muudetakse seoses ravimiohutuse 
järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ,15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) 
nr 1027/2012, millega muudetakse seoses 
ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) 
nr 726/200416. Muudatused hõlmavad 
üksnes inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid. Nende muudatustega on ameti 
jaoks ette nähtud uued ravimiohutuse 
järelevalve ülesanded, sealhulgas 
üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlused, kirjanduse jälgimine, paremad 
infotehnoloogia vahendid ja üldsusele 
enama teabe andmine. Lisaks on 
ravimiohutuse järelevalvet käsitlevates 
õigusaktides sätestatud, et ametil tuleks 
võimaldada rahastada nimetatud tegevusi 
müügiloa hoidjate makstavatest tasudest. 
Ameti uute konkreetsete ülesannete 
hõlmamiseks tuleks seega sisse seada uued 
tasude kategooriad.

muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas 
direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta,13 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. detsembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1235/2010, millega 
muudetakse inimtervishoius kasutatavate 
ravimite ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiiviga 2012/26/EL, millega 
muudetakse seoses ravimiohutuse 
järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ,15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) 
nr 1027/2012, millega muudetakse seoses 
ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) 
nr 726/200416. Muudatused hõlmavad 
üksnes inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid. Nende muudatustega on ameti 
jaoks ette nähtud uued ravimiohutuse 
järelevalve ülesanded, sealhulgas 
üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlused, kirjanduse jälgimine, paremad 
infotehnoloogia vahendid ja üldsusele 
enama teabe andmine. Lisaks on 
ravimiohutuse järelevalvet käsitlevates 
õigusaktides sätestatud, et ametil tuleks 
võimaldada rahastada nimetatud tegevusi 
müügiloa hoidjate makstavatest tasudest, 
mida täiendatakse Euroopa Liidu 
eraldatud riikliku eelarvega. Ameti uute 
konkreetsete ülesannete hõlmamiseks 
tuleks seega sisse seada uued tasude 
kategooriad.

__________________ __________________
12 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. 12 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
13 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74. 13 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74.
14 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1. 14 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1.
15 ELT L 299, 27.10.2012, lk 1. 15 ELT L 299, 27.10.2012, lk 1.
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16 ELT L 316, 14.11.2012, lk 38. 16 ELT L 316, 14.11.2012, lk 38.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu eelarvet peaks olema võimalik kasutada nende uute ravimiohutuse 
järelevalvega seotud ülesannete rahastamiseks, et tugevdada nende hindamiste läbipaistvust, 
erapooletust ja sõltumatust.

Muudatusettepanek 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevas määruses nimetatud tasud 
peaksid olema läbipaistvad, õiglased ja 
tehtava töö hulgaga vastavuses.

(7) Käesolevas määruses nimetatud tasud 
peaksid olema läbipaistvad, õiglased ja 
tehtava töö hulgaga vastavuses. Teave 
nende tasude kohta peaks olema avalikult 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Müügiloa hoidjad ei peaks 
samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma. Seega 
ei tohiks liikmesriigid kehtestada tasusid 
toimingute eest, mida hõlmab käesolev 
määrus.

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Müügiloa hoidjad ei peaks 
samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma.
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Müügiloa hoidjad ei peaks
samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma. Seega 
ei tohiks liikmesriigid kehtestada tasusid 
toimingute eest, mida hõlmab käesolev 
määrus.

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Sellest tulenevalt ei peaks
müügiloa hoidjad samade ravimiohutuse 
järelevalve toimingute eest kaks korda 
tasuma. Seega ei tohiks liikmesriigid 
kehtestada tasusid toimingute eest, mida 
hõlmab käesolev määrus.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleks teha selget vahet liikmesriikidele makstavate ja Euroopa Ravimiametile 
suunatud tasude vahel.

Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Müügiloa hoidjad ei peaks 
samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma. Seega 
ei tohiks liikmesriigid kehtestada tasusid 
toimingute eest, mida hõlmab käesolev 

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused, eeskätt ohusignaalide
tuvastamise puhul. Müügiloa hoidjad ei 
peaks samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma. Seega 
ei tohiks liikmesriigid kehtestada tasusid 
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määrus. toimingute eest, mida hõlmab käesolev 
määrus.

Or. en

Selgitus

Kuna raportöör jättis ohusignaali tuvastamise kindlasummalise aastatasu piirest välja, tuleks 
täpsustada, et see kuulub jätkuvalt liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 22
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Müügiloa hoidjad ei peaks 
samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma. Seega 
ei tohiks liikmesriigid kehtestada tasusid
toimingute eest, mida hõlmab käesolev 
määrus.

(8) Määrus peaks käsitlema ainult neid 
tasusid, mille kehtestab amet, samas peaks 
jääma liikmesriikide otsustada, milliseid 
tasusid võivad kehtestada riigi pädevad 
asutused. Müügiloa hoidjad ei peaks 
samade ravimiohutuse järelevalve 
toimingute eest kaks korda tasuma. Seega 
ei tohiks liikmesriigid kehtestada tasusid 
toimingute eest, mida hõlmab käesolev 
määrus, sealhulgas tasusid müügilubade 
edasiste muudatuste eest.

Or. en

Selgitus

Täpsustamaks, et ettevõtted ei peaks maksma riiklikke tasusid müügiloa muudatuste eest, mis 
võivad tuleneda ühest ravimiohutuse järelevalve menetlusest. Tegemist on topelttasu võtmise 
vormiga, sest pädevad asutused peavad ainult n-ö lõikama ja kleepima uue muudatuse 
patsiendi infolehele – teaduslik analüüs on juba tehtud.

Muudatusettepanek 23
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu tasandil tehtav töö hindamaks 
müügiloa saamisele järgnevaid 
mittesekkuvaid ohutusuuringuid, mille on 
kehtestanud vastav asutus ja mille 
protokolli on heaks kiitnud ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee, hõlmab 
uuringute järelevalvet uuringukava 
hindamisest alates ega piirdu kõigest 
uuringu lõpparuande hindamisega. Seega 
peaks lõpetatud uuringute puhul selle 
menetluse eest võetav tasu katma kogu 
uuringutega seotud töö. Topelttasustamise 
vältimiseks peaks müügiloa hoidjad, kellelt 
võetakse tasu asutuse kehtestatud müügiloa 
saamisele järgnevate mittesekkuvate
ohutusuuringute hindamise eest, olema 
vabastatud igasugustest muudest tasudest, 
mida pädev asutus võtab taoliste uuringute 
esitamise eest.

(12) Liidu tasandil tehtav töö hindamaks 
müügiloa saamisele järgnevaid 
ohutusuuringuid, mille on kehtestanud 
vastav asutus ja mille protokolli on heaks 
kiitnud ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee, hõlmab uuringute 
järelevalvet uuringukava hindamisest alates 
ega piirdu kõigest uuringu lõpparuande 
hindamisega. Seega peaks lõpetatud 
uuringute puhul selle menetluse eest võetav 
tasu katma kogu uuringutega seotud töö. 
Topelttasustamise vältimiseks peaks 
müügiloa hoidjad, kellelt võetakse tasu 
asutuse kehtestatud müügiloa saamisele 
järgnevate ohutusuuringute hindamise eest, 
olema vabastatud igasugustest muudest 
tasudest, mida pädev asutus võtab taoliste 
uuringute esitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu tasandil tehtav töö hindamaks 
müügiloa saamisele järgnevaid 
mittesekkuvaid ohutusuuringuid, mille on 
kehtestanud vastav asutus ja mille 
protokolli on heaks kiitnud ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee, hõlmab 
uuringute järelevalvet uuringukava 
hindamisest alates ega piirdu kõigest 
uuringu lõpparuande hindamisega. Seega 
peaks lõpetatud uuringute puhul selle 
menetluse eest võetav tasu katma kogu 
uuringutega seotud töö. Topelttasustamise 
vältimiseks peaks müügiloa hoidjad, kellelt 

(12) Liidu tasandil tehtav töö hindamaks 
müügiloa saamisele järgnevaid 
ohutusuuringuid, mille on kehtestanud 
vastav asutus ja mille protokolli on heaks 
kiitnud ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee, hõlmab uuringute 
järelevalvet uuringukava hindamisest alates 
ega piirdu kõigest uuringu lõpparuande 
hindamisega. Seega peaks lõpetatud 
uuringute puhul selle menetluse eest võetav 
tasu katma kogu uuringutega seotud töö. 
Topelttasustamise vältimiseks peaks 
müügiloa hoidjad, kellelt võetakse tasu 
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võetakse tasu asutuse kehtestatud müügiloa
saamisele järgnevate mittesekkuvate
ohutusuuringute hindamise eest, olema 
vabastatud igasugustest muudest tasudest, 
mida pädev asutus võtab taoliste uuringute 
esitamise eest.

asutuse kehtestatud müügiloa saamisele 
järgnevate ohutusuuringute hindamise eest, 
olema vabastatud igasugustest muudest 
tasudest, mida pädev asutus võtab taoliste 
uuringute esitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Raportöörid toetuvad hindamisel 
teaduslikule hinnangule ja riigi 
müügilubasid väljastavate asutuste 
ressurssidele, samas kui ameti ülesanne on 
koordineerida teadusressursse, mille 
liikmesriigid tema käsutusse on andnud. 
Eeltoodut arvesse võttes ning selleks, et 
tagada piisavalt vahendeid üleliiduliste 
ravimiohutuse järelevalve menetluste 
teaduslikuks hindamiseks, peaks amet 
tasuma teadusliku hindamise teenuste eest, 
mida osutavad liikmesriikide määratud 
raportöörid ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmetena, nagu on 
viidatud määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
56 lõike 1 alapunktis aa või vajaduse korral 
direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 27 nimetatud 
koordineerimisrühma raportöörid. 
Raportööride tehtud töö tasustamise määr 
peaks põhinema asjaomase töökoormuse 
hinnangulisel keskmisel kulul ning sellega 
peaks arvestama üleliiduliste 
ravimiohutuse järelevalve menetluste 
tasumäärade sätestamisel.

(13) Raportöörid toetuvad hindamisel 
teaduslikule hinnangule ja riigi 
müügilubasid väljastavate asutuste 
ressurssidele, samas kui ameti ülesanne on 
koordineerida teadusressursse, mille 
liikmesriigid tema käsutusse on andnud. 
Eeltoodut arvesse võttes ning selleks, et 
tagada piisavalt vahendeid üleliiduliste 
ravimiohutuse järelevalve menetluste 
teaduslikuks hindamiseks, peaks amet 
tasuma teadusliku hindamise teenuste eest, 
mida osutavad liikmesriikide määratud 
raportöörid ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmetena, nagu on 
viidatud määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
56 lõike 1 alapunktis aa või vajaduse korral 
direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 27 nimetatud 
koordineerimisrühma raportöörid. 
Tagamaks, et üleliidulise ravimiohutuse 
järelevalve menetlustega seonduvad 
toimingud lähtuvad üksnes vajadusest 
tagada patsiendi ohutus, ei tohiks 
menetluse raportöör olla seda menetlust 
taotlenud liikmesriik. Raportööride ja 
kaasraportööride tehtud töö tasustamise 
määraga seoses peaks tasu põhinema 
selgetel ja läbipaistvatel arvetel, milles 
osutatakse täpselt, kui mitu töötundi 
raportööril ja kaasraportööri(de)l iga 
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hindamise jaoks kulus, ja missugused on 
kaasnevad kulud, ning sellega peaks 
arvestama üleliiduliste ravimiohutuse 
järelevalve menetluste tasumäärade 
sätestamisel.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et ainsad põhjused menetluste algatamiseks on patsientide ohutus, kvaliteet, 
tootmise ja mõjususega seonduvad küsimused, ning ennetamaks muljet võimalikest huvide 
konfliktidest, ei valita konkreetse menetluse algatanud liikmesriiki või liikmesriike selle 
konkreetse menetluse raportööri(de)ks või kaasraportööri(de)ks.

Muudatusettepanek 26
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Raportöörid toetuvad hindamisel 
teaduslikule hinnangule ja riigi 
müügilubasid väljastavate asutuste 
ressurssidele, samas kui ameti ülesanne on 
koordineerida teadusressursse, mille 
liikmesriigid tema käsutusse on andnud. 
Eeltoodut arvesse võttes ning selleks, et 
tagada piisavalt vahendeid üleliiduliste 
ravimiohutuse järelevalve menetluste 
teaduslikuks hindamiseks, peaks amet 
tasuma teadusliku hindamise teenuste eest, 
mida osutavad liikmesriikide määratud 
raportöörid ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmetena, nagu on 
viidatud määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
56 lõike 1 alapunktis aa või vajaduse korral 
direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 27 nimetatud 
koordineerimisrühma raportöörid. 
Raportööride tehtud töö tasustamise määr 
peaks põhinema asjaomase töökoormuse 
hinnangulisel keskmisel kulul ning sellega 
peaks arvestama üleliiduliste 
ravimiohutuse järelevalve menetluste 

(13) Raportöörid toetuvad hindamisel 
teaduslikule hinnangule ja riigi 
müügilubasid väljastavate asutuste 
ressurssidele, samas kui ameti ülesanne on 
koordineerida teadusressursse, mille 
liikmesriigid tema käsutusse on andnud. 
Eeltoodut arvesse võttes ning selleks, et 
tagada piisavalt vahendeid üleliiduliste 
ravimiohutuse järelevalve menetluste 
teaduslikuks hindamiseks, peaks amet 
tasuma teadusliku hindamise teenuste eest, 
mida osutavad liikmesriikide määratud 
raportöörid ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmetena, nagu on 
viidatud määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
56 lõike 1 alapunktis aa või vajaduse korral 
direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 27 nimetatud 
koordineerimisrühma raportöörid ja 
kaasraportöörid. Raportööride ja 
kaasraportööride tehtud töö tasustamise 
määr peaks põhinema asjaomase 
töökoormuse hinnangulisel keskmisel kulul 
ning sellega peaks arvestama üleliiduliste 
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tasumäärade sätestamisel. ravimiohutuse järelevalve menetluste 
tasumäärade sätestamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kui müügiloa hoidjad näitavad, et 
ravimi tulu on väiksem kui tootekulud või 
sama suur, ning ravimil on diagnostika 
või ravi seisukohalt suur väärtus, see 
sisaldab uusi toimeaineid või 
olemasolevate toimeainega seonduvad 
uued näidustused või kui ravim puudutab 
raskeid haigusmustreid, millel puuduvad 
praegu testimis- või ravimeetodid, või kui 
sihtrühm on väike, tuleks tasusid 
vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Sama emaettevõtja või ettevõtete 
rühma juurde kuuluvaid müügiloa 
hoidjaid või müügiloa hoidjaid, kes on 
asjaomase ravimi turuleviimisega seoses 
kokkulepped sõlminud või tegevuse 
kooskõlastanud, tuleks käsitleda ühe 
üksusena (st „ühtse müügiloa hoidjana”).

Or. en
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Selgitus

Müügiloa hoidja kui „sama üksuse” määratluse kriteeriumid on juba sätestatud Euroopa 
Komisjoni teatises 98/C 229/03 meditsiinitoodete ühenduse müügilubade korra kohta ning 
neid järgitakse ka ravimiohutuse järelevalve tasude puhul.

Muudatusettepanek 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Järgides liidu poliitikat toetada 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, peaks viimastele kehtima 
alandatud tasud komisjoni 6. mai 2003. 
aasta soovituse 2003/361/EÜ (mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta)18 tähenduses. Selle 
põhimõtte järgi peaksid mikroettevõtjad 
(nimetatud soovituse tähenduses) olema 
kõikidest sellest määrusest tulenevatest 
tasudest vabastatud.

(15) Järgides liidu poliitikat toetada 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, peaks viimastele kehtima 
alandatud tasud, tasude maksmise 
edasilükkamine ja haldusabi komisjoni 6. 
mai 2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta)18 tähenduses. 
Selle põhimõtte järgi peaksid 
mikroettevõtjad (nimetatud soovituse 
tähenduses) olema kõikidest sellest 
määrusest tulenevatest tasudest vabastatud.

__________________ __________________
18 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36. 18 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Selgitus

Alandatud tasud, tasude maksmise edasilükkamine ja haldusabi nähti juba ette 
määruses (EÜ) nr 726/2004.

Muudatusettepanek 30
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Geneeriliste ravimite, hästi tõestatud 
meditsiinilise kasutusega ravimitele 
kehtivate sätete alusel loa saanud ravimite, 
loa saanud homöopaatiliste ravimite ja 
taimsete ravimite eest makstav 
kindlasummaline aastatasu peaks olema 
väiksem, kuna nende ravimite ohutus on 
üldjuhul hästi tõestatud. Juhul kui 
nimetatud tooted on osa üleliidulise 
ravimiohutuse järelevalve menetlusest, 
tuleks nende eest nõuda töö mahtu 
arvestades täistasu. Kuna ravimiohutuse 
järelevalve alased seadused soodustavad 
müügiloa saamisele järgnevate 
ohutusuuringute ühist teostamist, peaksid 
müügiloa hoidjad ühisuuringu korral 
kohaldatavat tasu jagama.

(6) Hästi tõestatud meditsiinilise
kasutusega ravimitele kehtivate sätete 
alusel loa saanud ravimite, loa saanud 
homöopaatiliste ravimite ja taimsete 
ravimite eest makstav kindlasummaline 
aastatasu peaks olema väiksem, kuna 
nende ravimite ohutus on üldjuhul hästi 
tõestatud. Juhul kui nimetatud tooted on 
osa üleliidulise ravimiohutuse järelevalve 
menetlusest, tuleks nende eest nõuda töö 
mahtu arvestades täistasu. Kuna 
ravimiohutuse järelevalve alased seadused 
soodustavad müügiloa saamisele 
järgnevate ohutusuuringute ühist 
teostamist, peaksid müügiloa hoidjad 
ühisuuringu korral kohaldatavat tasu 
jagama.

Or. en

Selgitus

Kõikide geneeriliste ravimite kindlasummalise aastatasu süsteemse vähendamise põhimõte ei 
ole põhjendatud ning seega jäetakse see vähendamine välja.

Muudatusettepanek 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Geneeriliste ravimite, hästi tõestatud 
meditsiinilise kasutusega ravimitele 
kehtivate sätete alusel loa saanud ravimite, 
loa saanud homöopaatiliste ravimite ja
taimsete ravimite eest makstav 
kindlasummaline aastatasu peaks olema 
väiksem, kuna nende ravimite ohutus on 
üldjuhul hästi tõestatud. Juhul kui 
nimetatud tooted on osa üleliidulise 
ravimiohutuse järelevalve menetlusest, 

(6) Geneeriliste ravimite, hästi tõestatud 
meditsiinilise kasutusega ravimitele 
kehtivate sätete alusel loa saanud ravimite, 
liidus vähemalt 10 aastat lubatud ravimite 
ning loa saanud homöopaatiliste ravimite 
ja taimsete ravimite eest makstav 
kindlasummaline aastatasu peaks olema 
väiksem, kuna nende ravimite ohutus on 
üldjuhul hästi tõestatud. Juhul kui 
nimetatud tooted on osa üleliidulise 
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tuleks nende eest nõuda töö mahtu 
arvestades täistasu. Kuna ravimiohutuse 
järelevalve alased seadused soodustavad 
müügiloa saamisele järgnevate 
ohutusuuringute ühist teostamist, peaksid 
müügiloa hoidjad ühisuuringu korral 
kohaldatavat tasu jagama.

ravimiohutuse järelevalve menetlusest, 
tuleks nende eest nõuda töö mahtu 
arvestades täistasu. Kuna ravimiohutuse 
järelevalve alased seadused soodustavad 
müügiloa saamisele järgnevate 
ohutusuuringute ühist teostamist, peaksid 
müügiloa hoidjad ühisuuringu korral 
kohaldatavat tasu jagama.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ametile ebaproportsionaalse 
halduskoormuse tekitamise välistamiseks 
peaks selles määruses sätestatud 
mahaarvamisi ja tasust vabastamisi 
kohaldama väidetavalt taolise 
mahaarvamise või tasust vabastamise 
õigust omava müügiloa hoidja avalduse 
alusel. Ebaõige teabe esitamist saab 
ennetada kohaldatava tasu summa tõstmise 
teel.

(18) Ametile ebaproportsionaalse 
halduskoormuse tekitamise välistamiseks 
peaks selles määruses sätestatud 
mahaarvamisi ja tasust vabastamisi 
kohaldama väidetavalt taolise 
mahaarvamise või tasust vabastamise 
õigust omava müügiloa hoidja – kelle 
nõuetele vastavust amet saab kontrollida –
avalduse alusel. Ebaõige teabe esitamist 
saab jõuliselt ennetada kohaldatava tasu 
summa tõstmise teel.

Or. en

Selgitus

Müügiloa hoidjad esitavad ametile aktiivselt kõik tõendid selle kohta, et neil on õigus nõuda 
tasu vähendamist või tasust vabastamist, et amet saaks vajaduse korral selle õigsust 
kontrollida.

Muudatusettepanek 33
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Registreeritud homöopaatilised 
ravimid ja taimsed ravimid jäetakse 
käesoleva määruse reguleerimisalast 
välja.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artiklitega 14 ja 16a. Nende toodetega seonduvad 
ravimiohutuse järelevalve toimingud kuuluvad liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 34
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määrusega määratakse kindlaks liidu 
tasandil tehtavad toimingud, mille eest 
nõutakse tasu, makstavad summad ja 
maksmise kord ning raportööridele 
makstava hüvitise määr.

2. Määrusega määratakse kindlaks liidu 
tasandil tehtavad ravimiohutuse 
järelevalve toimingud, mille eest nõutakse 
tasu, makstavad summad ja maksmise kord 
ning ametile, raportööridele ja 
kaasraportööridele makstava hüvitise 
määr.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid ei tohiks kehtestada 
tasusid juba käesoleva määrusega 
hõlmatud ravimiohutuse järelevalve 
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toimingute eest.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleks teha selget vahet liikmesriikidele makstavate ja Euroopa Ravimiametile 
suunatud tasude vahel.

Muudatusettepanek 36
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „maksustatav ühik” – mis tahes 
konkreetne sissekanne määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
nimetatud andmebaasis, mis põhineb 
sama määruse artikli 57 lõikes 2 
nimetatud, liidus loa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
nimekirja teabel;

1. „maksustatav ühik” – ühik, mis 
määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
nimetatud andmebaasi sisestatud ravimeid 
käsitleval teabel põhinevate järgmiste 
andmete alusel:

a) müügiloa hoidja;
b) riik, kus müügiluba kehtib;
c) toimeaine(d);
d) ravimivorm;

Or. en

Selgitus

Ravimi nimetuses (mis on lisatud raportööri muudatusettepanekusse 6) sisaldub sageli 
tugevus, seega ennetaks ravimi nimetuse väljajätmine siinkohal müügiloa hoidjatelt sama 
toote eest mitu korda tasu võtmist.

Muudatusettepanek 37
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „maksustatav ühik” – mis tahes 
konkreetne sissekanne määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
nimetatud andmebaasis, mis põhineb 
sama määruse artikli 57 lõikes 2 
nimetatud, liidus loa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
nimekirja teabel;

1. „maksustatav ühik” – ühik, mis 
määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
nimetatud andmebaasi sisestatud ravimeid 
käsitleval teabel põhinevate järgmiste 
andmete alusel:

a) müügiloa hoidja;
b) müügiloa riik;
c) toimeaine(d);
d) ravimivorm;

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „maksustatav ühik” – mis tahes 
konkreetne sissekanne määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
nimetatud andmebaasis, mis põhineb 
sama määruse artikli 57 lõikes 2 
nimetatud, liidus loa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 

1. „maksustatav ühik” – ühik, mis 
määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
nimetatud andmebaasi sisestatud ravimeid 
käsitleval teabel põhinevate järgmiste 
andmete alusel:
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nimekirja teabel;

a) müügiloa hoidja;
b) riik, kus müügiluba kehtib;
c) toimeaine(d);
d) ravimivorm;

Or. en

Selgitus

„Maksustatav ühik” tuleks määratleda ravimivormi tasandil. Et tagada registreeringute 
sidusus, peaks määratlus välistama „ravimi nimetuse”. See hoiab ära ravimite erisuguse 
nimetamise probleemid.

Muudatusettepanek 39
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui amet kehtestab tasu kooskõlas lõike 
1 punktiga a, hüvitab amet liikmesriigi 
määratud ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitees osalevale raportöörile või 
koordineerimisrühmas osalevale 
raportöörile (edaspidi „raportöör”) töö, 
mida ta on ameti või koordineerimisrühma 
heaks teinud. Tasu makstakse vastavalt 
artiklile 9.

2. Kui amet kehtestab tasu kooskõlas lõike 
1 punktiga a, hüvitab amet liikmesriigi 
määratud ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitees osalevale raportöörile või
kaasraportöörile või 
koordineerimisrühmas raportöörina 
tegutsevale liikmesriigile (edaspidi 
„raportöör”) töö, mida ta on ameti või 
koordineerimisrühma heaks teinud. Tasu 
makstakse raportööri määravale 
liikmesriigile või raportööri või 
kaasraportöörina tegutsevale 
liikmesriigile vastavalt artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm on liikmesriik, mis tegutseb raportööri või kaasraportöörina. Igal juhul 
tuleks töötasu maksta liikmesriigile, sest raportöör ja kaasraportöör töötavad alati 
liikmesriikidest pärit hindajate rühmas. Loomulikult võimaldab töötasu liikmesriigil 
ravimiohutuse järelevalvet teha. Tegelikult saadakse tasu siis, kui hindamisaruanne on 
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esitatud.

Muudatusettepanek 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107e ja 107g ning 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 28 
viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest.

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107e ja 107g ning 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 28 
viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest hindamiskriteeriumidega 
vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ I lisale.

Or. en

Selgitus

Amet on rahvusvaheline ELi üksus. Sel on õiguslik alus hinnata asjaomaseid perioodilisi 
ohutusaruandeid, kui asjaomased tehnilised kriteeriumid kehtivad kogu ELis.

Muudatusettepanek 41
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107e ja 107g ning 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 28 
viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest.

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107e ja 107g ning 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 28 
viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest hindamiskriteeriumidega 
vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ I lisale.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107e ja 107g ning 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 28 
viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest.

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107e ja 107g ning 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 28 
viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest hindamiskriteeriumidega 
vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ I lisale.

Or. en

Selgitus

Täpsustada tuleb, et ametil on õiguslik alus hinnata perioodilisi ohutusaruandeid ainult siis, 
kui asjaomased tehnilised kriteeriumid kehtivad kogu ELis.

Muudatusettepanek 43
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisa I osas sätestatud vähendatud 
tasu kohaldatakse homöopaatiliste 
ravimite suhtes, nagu on kindlaks 
määratud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
lõikes 5, ning taimsete ravimite suhtes, 
nagu on kindlaks määratud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 30.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ettepaneku seletuskirjas esitatud põhimõtetega, täpsemalt õigluse, teostatud töö 
ning tasu liigi ja taseme suhte adekvaatsuse ning proportsionaalsuse, kuid ka lihtsuse ja 
praktilisusega, tuleks homöopaatiliste ravimite tootekategooria puhul vähendada 
perioodiliste ohutusaruannete tasu üldiselt 10 %-ni perioodiliste ohutusaruannete eest 
makstavast üldtasust.
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Muudatusettepanek 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tasu suurus on kehtestatud lisa I osas. 2. Tasu suurus on kehtestatud lisa I osas. 
Amet määratleb perioodiliste 
ohutusaruannete hindamiste kolm 
klastrit, mis kajastavad töökoormust.

Or. en

Selgitus

Perioodiliste ohutusaruannete üks ühtne hindamistasu, mis on töökoormusest täiesti 
sõltumatu, on sobimatu. Konkreetsel juhul oleks aga asjakohane liigitada asjaomased 
toimeained perioodilise ohutusaruande hindamiseks kolme klastrisse, sõltuvalt kaasnevast 
hindamisega seotud töökoormusest – ning rakendada erisuguseid tasusid. See oleks 
tasakaalus meetod ühelt poolt eeldatava standardmeetodi ja teiselt poolt ebavõrdse 
kohtlemise vältimise vahel. 

Muudatusettepanek 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud menetluste puhul 
on perioodilise ohutusaruande esitamise 
kohustus ainult ühel müügiloa hoidjal, 
kehtestab amet kohaldatava tasu 
kogusumma sellele müügiloa hoidjale.

3. Kui lõikes 1 osutatud menetluste puhul 
on perioodilise ohutusaruande esitamise 
kohustus ainult ühel müügiloa hoidjal, 
kehtestab amet kohaldatava tasu 
kogusumma sellele müügiloa hoidjale.
Eriolukordades, näiteks asjaomase 
tootega seotud majanduslikel põhjustel, 
kohaldatakse siiski tasu maksimaalset 
ülempiiri.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt kavandatakse perioodilise ohutusaruande hindamise jaoks 
menetlusepõhist tasu: 19 500 eurot toimeaine kohta. Juhul kui see puudutab vaid üht 
müügiloa hoidjat, võib see tasu olla põhjendamatult suur, eeskätt eriolukordades. Sellised 
olukorrad võivad muu hulgas tekkida, kui asjaomase toote aastakäive on väike ning lisakulud 
võivad viia olukorrani, kus müügiloast tuleks majanduslikel põhjustel loobuda.

Muudatusettepanek 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud menetluste puhul 
on perioodilise ohutusaruande esitamise 
kohustus ainult ühel müügiloa hoidjal, 
kehtestab amet kohaldatava tasu 
kogusumma sellele müügiloa hoidjale.

3. Kui lõikes 1 osutatud menetluste puhul 
on perioodilise ohutusaruande esitamise 
kohustus ainult ühel müügiloa hoidjal, 
kehtestab amet kohaldatava tasu 
kogusumma sellele müügiloa hoidjale. 
Eriolukordades võib amet lubada 
läbirääkimise teel saavutatavat lahendust, 
et aidata ühtse müügiloa hoidjat 
kohaldatava tasu maksmisel.

Or. en

Selgitus

See säte võib olla abiks näiteks vanade ravimite puhul, mida paljudel juhtudel toodab üks 
müügiloa hoidja, ning kui müügiloa hoidja esitab tõendid, et konkreetsest tootest saadavast 
tulust ei piisa eelnimetatud tasude maksmiseks.

Muudatusettepanek 47
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui müügiloa hoidjal ei ole võimalik 
oodata tasuga seoses majanduslikku kasu 
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ning kui
(a) näidustuste tõttu on ravimi müügi 
suhtes avalik huvi või 
(b) toote sihtrühm on väike,
vähendatakse müügiloa hoidja taotlusel 
makstavat tasu, nagu on sätestatud lisa I 
osa lõike 2 teises lõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Müügiloa hoidjad, kellelt käesoleva 
artikli alusel tasu võetakse, on vabastatud 
muude pädeva asutuse nõutud tasude 
maksmisest lõikes 1 viidatud hindamise 
eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
tasudest direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107g 
lõigete 2 ja 4 kohaselt esitatud 
muudatuste eest.

Or. en

Selgitus

Perioodilise ohutusaruande hindamisest lähtuvaid muudatusi tuleks käsitleda kogu 
hindamisprotsessi lahutamatu osana ning nende eest ei tohiks riiklikul tasandil lisatasu 
nõuda, sest teine teaduslik hindamine ei ole nõutav.

Muudatusettepanek 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 21 a punktis b või 
artikli 22a lõike 1 punktis a ning määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artikli 9 lõike 4 punkti c 
alapunktis b või artikli 10a lõike 1 punktis 
a viidatud müügiloa saamisele järgnevate 
ohutusuuringute hindamise eest, mis on 
teostatud kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ 
artiklitega 107n kuni 107q ja määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artikliga 28b.

1. Amet kehtestab tasu direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 21a punktis b või artikli 
22a lõike 1 punktis a ning määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 9 lõike 4 punkti c 
alapunktis b või artikli 10a lõike 1 punktis 
a viidatud ning rohkem kui ühes 
liikmesriigis tehtud müügiloa saamisele 
järgnevate ohutusuuringute hindamise eest, 
mis on teostatud kooskõlas direktiivi 
2001/83/EÜ artiklitega 107n kuni 107q ja 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikliga 28b.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107n lõikega 1, milles nähakse ette erand ühes 
liikmesriigis tehtavatele uuringutele.

Muudatusettepanek 50
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui müügiloa hoidjal ei ole võimalik 
oodata tasuga seoses majanduslikku kasu 
ning kui
(a) näidustuste tõttu on ravimi müügi 
suhtes avalik huvi või 
(b) toote sihtrühm on väike,
 vähendatakse müügiloa hoidja taotlusel 
makstavat tasu, nagu on sätestatud lisa 
II osa lõike 2 teises lõigus.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Müügiloa hoidjad, kellelt käesoleva 
artikli alusel tasu nõutakse, on vabastatud 
muude pädeva asutuse nõutud tasude 
maksmisest lõikes 1 viidatud uuringute 
tulemuste esitamise eest.

6. Müügiloa hoidjad, kellelt käesoleva 
artikli alusel tasu nõutakse, on vabastatud 
muude pädeva asutuse nõutud tasude 
maksmisest lõikes 1 viidatud uuringute 
tulemuste esitamise eest, sealhulgas, kuid 
mitte ainult, tasudest direktiivi 
2001/83/EÜ artiklite 107p lõike 2 ja artikli 
107q lõike 2 kohaselt esitatud muudatuste 
eest.

Or. en

Selgitus

Loa saamisele järgnevate ohutusuuringute hindamisest lähtuvaid muudatusi tuleks käsitleda 
kogu hindamisprotsessi lahutamatu osana ning nende eest ei tohiks riigi tasandil lisatasu 
nõuda, sest teine teaduslik hindamine ei ole nõutav.

Muudatusettepanek 52
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet kehtestab tasu ravimiohutuse 
järelevalve andmete hindamise tulemusel 
algatatud menetlusega seoses antud 
hinnangu eest kooskõlas direktiivi 
2001/83/EÜ artiklitega 107i kuni 107k,
sama direktiivi artikli 31 lõike 1 teisele 
lõigule või määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 20 lõikele 8.

1. Amet kehtestab tasu ravimiohutuse 
järelevalve andmete hindamise tulemusel 
algatatud menetlusega seoses antud 
hinnangu eest kooskõlas direktiivi 
2001/83/EÜ artiklitega 107i kuni 107k. 
Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 lõike 1 
teises lõigus või määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 20 lõikes 8 viidatud menetlustest 
lähtuvad kulud hõlmavad menetlusega 
seonduva liikmesriigi osalust.

Or. en
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Selgitus

Ravimi ohutuse tagamine ravimiohutuse järelevalve toimingutega on ka rahvatervisega 
seonduv kohustus. Seepärast panustavad ka liikmesriigid teatud osas rahaliselt. 
Liikmesriikide ja ELi selline piiratud rahaline osalus ei tohiks aga takistada ohusignaalidest 
teatamist ja vajalikke menetlusi. Liikmesriigi osalus ei ole seega vajalik kiireloomuliste liidu 
menetluste korral (viidatud direktiivi 2001/83/EÜ artiklites 107i kuni 107k).

Muudatusettepanek 53
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui müügiloa hoidjal ei ole võimalik 
oodata tasuga seoses majanduslikku kasu 
ning kui
(a) näidustuste tõttu on ravimi müügi 
suhtes avalik huvi või 
(b) toote sihtrühm on väike,
vähendatakse müügiloa hoidja taotlusel 
makstavat tasu, nagu on sätestatud 
lisa III osa lõike 2 teises lõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Müügiloa hoidjad, kellelt käesoleva 
artikli alusel tasu nõutakse, on vabastatud 
muude pädeva asutuse nõutud tasude 
maksmisest lõikes 1 viidatud hindamise 
eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
tasudest direktiivi 2001/83/EÜ artiklite 34 
lõike 3 ja artikli 35 kohaselt esitatud 
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muudatuste eest.

Or. en

Selgitus

Menetluse hindamisest lähtuvaid muudatusi tuleks käsitleda kogu hindamisprotsessi 
lahutamatu osana ning nende eest ei tohiks riigi tasandil lisatasu nõuda, sest teine teaduslik 
hindamine ei ole nõutav.

Muudatusettepanek 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiohutuse järelevalve toimingute 
eest, mis on seotud määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklites 24, 25a ja 26, artikli 
57 lõike 1 punktis l nimetatud 
infotehnoloogia süsteemidega, artiklis 27 
nimetatud valitud meditsiinilise kirjanduse 
järelevalvega ja artiklis 28a nimetatud 
ohusignaalide tuvastamisega, nõuab amet 
üks kord aastas sisse kindlasummalise 
aastatasu, nagu on sätestatud lisa IV osas.

1. Ravimiohutuse järelevalve toimingute 
eest, mis on seotud määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklites 24, 25a ja 26, artikli 
57 lõike 1 punktis l nimetatud 
infotehnoloogia süsteemidega, artiklis 27 
nimetatud valitud meditsiinilise kirjanduse 
järelevalvega ja artiklis 28a nimetatud 
ohusignaalide tuvastamisega, nõuab amet 
üks kord sisse kindlasummalise aastatasu, 
nagu on sätestatud lisa IV osas.

Or. en

Selgitus

Andmebaas rajatakse ühe korra. Hiljem võetakse eeldatavasti vastu uus määrus.

Muudatusettepanek 56
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui müügiloa hoidjal ei ole võimalik 
oodata tasuga seoses majanduslikku kasu 
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ning kui
(a) näidustuste tõttu on ravimi müügi 
suhtes avalik huvi või 
(b) toote sihtrühm on väike,
vähendatakse müügiloa hoidja taotlusel 
makstavat tasu, nagu on sätestatud lisa IV 
osa lõike 2 teises lõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vähendatud kindlasummalist aastatasu, 
mis on sätestatud lisa IV osas, 
kohaldatakse direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
10 lõikes 1 ja artiklis 10a viidatud ravimite 
suhtes ning lubatud homöopaatiliste 
ravimite ja lubatud taimsete ravimite 
suhtes, nagu on vastavalt kindlaks 
määratud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
lõikes 5 ja artikli 1 lõikes 30.

5. Vähendatud kindlasummalist aastatasu, 
mis on sätestatud lisa IV osas, 
kohaldatakse direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
10 lõikes 1 ja artiklis 10a viidatud ravimite 
suhtes ning lubatud taimsete ravimite 
suhtes, nagu on kindlaks määratud 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 30.
Lubatud homöopaatiliste ravimite suhtes, 
nagu on kindlaks määratud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 5, ei kohaldata 
kindlasummalist tasu.

Or. en

Selgitus

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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Muudatusettepanek 58
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vähendatud kindlasummalist aastatasu, 
mis on sätestatud lisa IV osas, 
kohaldatakse direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
10 lõikes 1 ja artiklis 10a viidatud ravimite 
suhtes ning lubatud homöopaatiliste 
ravimite ja lubatud taimsete ravimite 
suhtes, nagu on vastavalt kindlaks 
määratud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
lõikes 5 ja artikli 1 lõikes 30.

5. Vähendatud kindlasummalist aastatasu, 
mis on sätestatud lisa IV osas, 
kohaldatakse direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 
10a viidatud ravimite suhtes ning lubatud 
homöopaatiliste ravimite ja lubatud 
taimsete ravimite suhtes, nagu on vastavalt 
kindlaks määratud direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 1 lõikes 5 ja artikli 1 lõikes 30.

Or. en

Selgitus

Kõikide geneeriliste ravimite kindlasummalise aastatasu süsteemse vähendamise põhimõte ei 
ole põhjendatud ning seega jäetakse see vähendamine välja.

Muudatusettepanek 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vähendatud kindlasummalist aastatasu, 
mis on sätestatud lisa IV osas, 
kohaldatakse direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
10 lõikes 1 ja artiklis 10a viidatud ravimite 
suhtes ning lubatud homöopaatiliste 
ravimite ja lubatud taimsete ravimite 
suhtes, nagu on vastavalt kindlaks 
määratud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
lõikes 5 ja artikli 1 lõikes 30.

5. Vähendatud kindlasummalist aastatasu, 
mis on sätestatud lisa IV osas, 
kohaldatakse artikli 10 lõikes 1 viidatud 
geneeriliste ravimite ja direktiivi 
2001/83/EÜ artiklis 10a viidatud hästi 
tõestatud meditsiinilise kasutusega 
ravimitele kehtivate sätete alusel loa 
saanud ravimite, kõikide ühenduses 
vähemalt kümme aastat lubatud ravimite 
suhtes ning lubatud homöopaatiliste 
ravimite ja lubatud taimsete ravimite 
suhtes, nagu on vastavalt kindlaks 
määratud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
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lõikes 5 ja artikli 1 lõikes 30.

Or. en

Selgitus

Võrdsete võimaluste loomiseks tuleks toodete suhtes, mille ohutus on hästi tõestatud, 
kohaldada vähendatud kindlasummalist aastatasu.

Muudatusettepanek 60
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Amet nõuab kindlasummalised 
aastatasud sisse, väljastades müügiloa 
hoidjatele selle kalendriaasta kohta arved 
hiljemalt iga kalendriaasta 31. jaanuariks. 
Käesoleva artikli alusel makstavad tasud 
makstakse 30 kalendripäeva jooksul alates 
kuupäevast, mil müügiloa hoidja arve kätte 
saab.

7. Amet nõuab kindlasummalised 
aastatasud sisse, väljastades müügiloa 
hoidjatele selle kalendriaasta kohta arved 
hiljemalt iga kalendriaasta 31. jaanuariks. 
Käesoleva artikli alusel makstavad tasud 
makstakse direktiivis 2011/7/EÜ 
sätestatud tähtaja jooksul alates 
kuupäevast, mil müügiloa hoidja arve kätte 
saab või erakorraliste asjaolude korral 
ameti ja müügiloa hoidja vahel 
sõltumatult kokkulepitud tähtajal.

Or. en

Selgitus

Tähtaeg, mille jooksul müügiloa hoidja peab kindlasummalise aastatasu maksma, peaks 
olema kooskõlas direktiiviga 2011/7/EÜ, mille kohaselt on see 30 kalendripäeva või 
põhjendatud erakorraliste asjaolude korral 60 kalendripäeva. See protsess peaks siiski 
võimaldama teatavat paindlikkust, kui amet ja müügiloa hoidja lepivad sõltumatult tähtajas 
kokku. See võib praeguses ettevõtluskliimas ettevõtetele rahavoogudega seoses abiks olla.

Muudatusettepanek 61
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa hoidja, kes väidab, et tal on 
artikli 7 lõike 5 kohaselt õigus vähendatud 
kindlale aastatasule, esitab ametile vastava 
avalduse. Kui nõutavad tingimused on 
täidetud, kohaldab amet vähendamist 
avalduse alusel. Kui müügiloa hoidja esitab 
avalduse pärast ametilt arve saamist, 
esitatakse avaldus 30 kalendripäeva 
jooksul alates arve saamisest.

3. Müügiloa hoidja, kes väidab, et tal on 
artikli 7 lõike 5 kohaselt õigus vähendatud 
kindlale aastatasule, esitab ametile vastava 
avalduse. Kui nõutavad tingimused on 
täidetud, kohaldab amet vähendamist 
avalduse alusel. Kui müügiloa hoidja esitab 
avalduse pärast ametilt arve saamist, 
esitatakse avaldus 30 kalendripäeva 
jooksul alates arve saamisest. Käesoleva 
lõike kohaldamiseks avaldab komisjon 
suunised selle kohta, kuidas müügiloa 
hoidja selle avalduse vormistab.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa hoidja, kes väidab, et tal on 
artikli 7 lõike 5 kohaselt õigus vähendatud 
kindlale aastatasule, esitab ametile vastava 
avalduse. Kui nõutavad tingimused on 
täidetud, kohaldab amet vähendamist 
avalduse alusel. Kui müügiloa hoidja esitab 
avalduse pärast ametilt arve saamist, 
esitatakse avaldus 30 kalendripäeva 
jooksul alates arve saamisest.

3. Müügiloa hoidja, kes väidab, et tal on 
artikli 7 lõike 5 kohaselt õigus vähendatud 
kindlale aastatasule, esitab ametile vastava 
avalduse; komisjon avaldab suunised selle 
kohta, kuidas müügiloa hoidja selle 
avalduse vormistab. Kui nõutavad 
tingimused on täidetud, kohaldab amet 
vähendamist avalduse alusel. Kui müügiloa 
hoidja esitab avalduse pärast ametilt arve 
saamist, esitatakse avaldus 30 
kalendripäeva jooksul alates arve 
saamisest.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse ja läbipaistvuse tagamiseks peaks komisjon avaldama selged suunised selle 
kohta, kuidas müügiloa hoidja peaks ettevõtja kinnituse esitama, kui ta artikli 7 lõike 5 alusel 
vähendatud kindlasummalist aastatasu taotleb.
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Muudatusettepanek 63
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet võib igal ajal nõuda tõendeid selle 
kohta, et tingimused tasu vähendamiseks 
või tasust vabastamiseks on täidetud. Sel 
juhul esitab müügiloa hoidja, kes väidab 
või on väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ametile vajaliku teabe 
näitamaks vastavust asjakohastele 
tingimustele.

4. Amet võib igal ajal nõuda tõendeid selle 
kohta, et tingimused tasu vähendamiseks 
või tasust vabastamiseks on täidetud. Sel 
juhul esitab müügiloa hoidja, kes väidab 
või on väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ametile vajaliku teabe 
näitamaks vastavust asjakohastele 
tingimustele, et viimasel oleks võimalik 
tingimuste täitmist kontrollida.

Or. en

Selgitus

Müügiloa hoidjad esitavad ametile aktiivselt kõik tõendid selle kohta, et neil on õigus nõuda 
tasu vähendamist või tasust vabastamist, et amet saaks vajaduse korral selle õigsust 
kontrollida.

Muudatusettepanek 64
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet võib igal ajal nõuda tõendeid selle 
kohta, et tingimused tasu vähendamiseks 
või tasust vabastamiseks on täidetud. Sel 
juhul esitab müügiloa hoidja, kes väidab 
või on väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ametile vajaliku teabe 
näitamaks vastavust asjakohastele 
tingimustele.

4. Amet võib igal ajal nõuda tõendeid selle 
kohta, et tingimused tasu vähendamiseks 
või tasust vabastamiseks on täidetud. Sel 
juhul esitab müügiloa hoidja, kes väidab 
või on väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ametile seitsme kalendripäeva 
jooksul ameti taotluse kättesaamisest 
vajaliku teabe näitamaks vastavust 
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asjakohastele tingimustele.

Or. en

Selgitus

Selle vastavuse näitamise jaoks tuleks kehtestada tähtaeg.

Muudatusettepanek 65
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui müügiloa hoidja, kes väidab või on 
väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ei suuda näidata, et tal on 
õigus niisugusele vähendamisele või 
vabastusele, siis suurendatakse lisas 
sätestatud tasu summat 10 % võrra ja amet 
nõuab sisse suurendamise tulemusena 
saadud kohaldatava täissumma või 
(vajaduse korral) saadud kohaldatava 
täissumma jäägi.

5. Kui müügiloa hoidja, kes väidab või on 
väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ei suuda näidata, et tal on 
õigus niisugusele vähendamisele või 
vabastusele, siis suurendatakse lisas 
sätestatud tasu summat 20 % võrra ja amet 
nõuab sisse suurendamise tulemusena 
saadud kohaldatava täissumma või 
(vajaduse korral) saadud kohaldatava 
täissumma jäägi.

Or. en

Selgitus

Tasude vähendamise või tasudest vabastamise nõudmiseks peab müügiloa hoidja tegema 
põhjalikku uurimistööd, näitamaks, et ta nägi ette selle vähendamise või vabastuse põhjust.

Muudatusettepanek 66
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui müügiloa hoidja, kes väidab või on 
väitnud, et tal on käesoleva määruse 

5. Kui müügiloa hoidja, kes väidab või on 
väitnud, et tal on käesoleva määruse 
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kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ei suuda näidata, et tal on 
õigus niisugusele vähendamisele või 
vabastusele, siis suurendatakse lisas 
sätestatud tasu summat 10 % võrra ja amet 
nõuab sisse suurendamise tulemusena 
saadud kohaldatava täissumma või 
(vajaduse korral) saadud kohaldatava 
täissumma jäägi.

kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ei suuda näidata, et tal on 
õigus niisugusele vähendamisele või 
vabastusele, siis kohaldatakse lisas 
sätestatud tasu täissummat.

Or. en

Selgitus

Menetlustasu vähendamise ebaõnnestunud nõude korral oleks suurendatud karistusmäär 
ebaproportsionaalselt kõrge, ulatudes ettevõte jaoks tuhandete eurodeni. Nii suureks 
karistuseks ei ole vajadust ning piisaks tagasipöördumisest algse põhitasu juurde.

Muudatusettepanek 67
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui müügiloa hoidja, kes väidab või on
väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ei suuda näidata, et tal on 
õigus niisugusele vähendamisele või 
vabastusele, siis suurendatakse lisas 
sätestatud tasu summat 10 % võrra ja amet 
nõuab sisse suurendamise tulemusena 
saadud kohaldatava täissumma või 
(vajaduse korral) saadud kohaldatava 
täissumma jäägi.

5. Kui müügiloa hoidja, kes väidab või on 
väitnud, et tal on käesoleva määruse 
kohaselt õigus vähendamisele või 
vabastusele, ei suuda näidata, et tal on 
õigus niisugusele vähendamisele või 
vabastusele, siis suurendatakse lisas 
sätestatud tasu summat 50 % võrra ja amet 
nõuab sisse suurendamise tulemusena 
saadud kohaldatava täissumma või 
(vajaduse korral) saadud kohaldatava 
täissumma jäägi.

Or. en

Selgitus

Tõhususe nimel peaksid ebakorrektse teabe esitamise vastased meetmed olema ranged.
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Muudatusettepanek 68
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
komiteesse liikme, kes tegutseb 
raportöörina artiklis 4 viidatud 
perioodiliste ohutusaruannete hindamisel;

(a) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
komiteesse liikme, kes tegutseb 
raportöörina või kaasraportöörina artiklis 
4 viidatud perioodiliste ohutusaruannete 
hindamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui liikmesriik on määranud 
koordineerimisrühma esindaja, kes 
tegutseb raportöörina artiklis 4 viidatud 
perioodiliste ohutusaruannete hindamise 
kontekstis;

(b) kui liikmesriik on määranud 
koordineerimisrühma esindaja, kes 
tegutseb raportöörina või kaasraportöörina 
artiklis 4 viidatud perioodiliste 
ohutusaruannete hindamise kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
komiteesse liikme, kes tegutseb 

(c) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
komiteesse liikme, kes tegutseb 
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raportöörina artiklis 5 viidatud loa 
saamisele järgnevate ohutusuuringute 
hindamisel;

raportöörina või kaasraportöörina artiklis 
5 viidatud loa saamisele järgnevate 
ohutusuuringute hindamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
komiteesse liikme, kes tegutseb 
raportöörina artiklis 6 viidatud menetluste 
valdkonnas.

(d) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
komiteesse liikme, kes tegutseb 
raportöörina artiklis 6 viidatud menetluste 
valdkonnas. Sellisel juhul esitab 
menetluse algatanud liikmesriik (või 
liikmesriigid) ohusignaalide kohta kõik 
vajalikud andmed, kuid teda ei valita selle 
menetluse raportööriks ega 
kaasraportööriks. 

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et ainsad põhjused menetluste algatamiseks on patsientide ohutus, kvaliteet, 
tootmise ja mõjususega seonduvad küsimused, ning ennetamaks muljet võimalikest huvide 
konfliktidest, ei valita konkreetse menetluse algatanud liikmesriiki või liikmesriike selle 
konkreetse menetluse raportööri(de)ks või kaasraportööri(de)ks.

Muudatusettepanek 72
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 

(d) kui liikmesriik on määranud 
ravimiohutuse järelevalve riskihindamise 
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komiteesse liikme, kes tegutseb 
raportöörina artiklis 6 viidatud menetluste 
valdkonnas.

komiteesse liikme, kes tegutseb 
raportöörina artiklis 6 viidatud menetluste 
valdkonnas. Kui liikmesriik algatab 
menetluse vabatahtlikult ning ta 
määratakse raportööriks või 
kaasraportööriks, saab ta ainult 50 % oma 
töötasust.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriik otsustab algatada menetluse, võidakse ta nimetada raportööriks või 
kaasraportööriks, kuid huvide konflikti vältimiseks peaks ta osalema rahaliselt menetluse 
kuludes.

Muudatusettepanek 73
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ravimiohutuse järelevalve 
riskihindamise komitee või 
koordineerimisrühm otsustab määrata 
kaasraportööri, jaotatakse töötasu 
raportööri ja kaasraportööri vahel.

Kui ravimiohutuse järelevalve 
riskihindamise komitee või 
koordineerimisrühm otsustab määrata 
kaasraportööri, jaotatakse töötasu 
raportööri ja kaasraportööri vahel, võttes 
aluseks selged ja läbipaistvad arved, 
milles osutatakse täpselt, kui mitu 
töötundi raportööril ja kaasraportööridel 
hindamise iga osa jaoks kulus, ning 
missugused on kaasnevad kulud.
Töötundide arv esitatakse mõistetaval, 
põhjendatud ja tõendataval viisil.

Or. en

Selgitus

Raportööride ja kaasraportööride teenuste üksikasjalikud kulud esitatakse ametile saadetud 
arvetel selgelt.
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Muudatusettepanek 74
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 sätestatud töötasu makstakse 
üksnes pärast seda, kui ametile on 
kättesaadavaks tehtud lõplik 
hindamisaruanne soovituse jaoks, mis on 
kavandatud vastuvõtmiseks ravimiohutuse 
järelevalve riskihindamise komitee poolt.

3. Lõikes 1 sätestatud töötasu makstakse 
üksnes pärast seda, kui ametile on 
kättesaadavaks tehtud lõplik 
hindamisaruanne soovituse jaoks, mis on 
kavandatud vastuvõtmiseks ravimiohutuse 
järelevalve riskihindamise komitee poolt. 
Aruanne esitatakse täieliku ja 
kasutuskõlbliku versioonina, mis on 
tõlgitud ameti töökeelde.

Or. en

Selgitus

Raportööridel ja kaasraportööridel on kohustus esitada aruanded täielikult ameti töökeelde 
tõlgitud versioonina. Kui raportöörid ja kaasraportöörid esitavad aruande üksnes oma keeles 
või halvasti tõlgitud versioonina ning kui amet peab hiljem selle tõlkega edasi töötama, peaks 
tasuosa olema teistsugune.

Muudatusettepanek 75
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Töötasu makstakse kooskõlas kirjaliku 
lepinguga, millele on viidatud määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõike 3 
esimeses taandes. Kõnealuse töötasuga 
seotud mis tahes pangatasud kannab amet.

5. Töötasu makstakse kooskõlas kirjaliku 
lepinguga, millele on viidatud määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõike 3 
esimeses taandes ning direktiivis 
2011/7/EÜ sätestatud tähtaja jooksul. 
Kõnealuse töötasuga seotud mis tahes 
pangatasud kannab amet.

Or. en
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Selgitus

Tähtaeg, mille jooksul amet peab liikmesriigi raportöörile maksma, peaks olema kooskõlas 
direktiiviga 2011/7/EÜ, mille kohaselt on see 30 kalendripäeva või põhjendatud erakorraliste 
asjaolude puhul 60 kalendripäeva.

Muudatusettepanek 76
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui makse otstarvet ei saa kindlaks 
teha, määrab amet tähtpäeva, mis ajaks 
teatab müügiloa hoidja ametile kirjalikult
makse otstarbest. Kui amet ei saa teadet 
makse otstarbe kohta ettenähtud 
tähtpäevaks, loetakse makse kehtetuks ja 
kõnealune summa makstakse müügiloa 
hoidjale tagasi.

2. Juhul kui makse otstarvet ei saa kindlaks 
teha ja teatada sellest ametile kirjalikult 30 
päeva jooksul, loetakse makse kehtetuks ja 
kõnealune summa makstakse müügiloa 
hoidjale tagasi. 

Or. en

Selgitus

Tähtajad konkreetse makse otstarbe kohta üksikasjaliku teabe esitamiseks peaksid olema juba 
õigusaktides selgelt esitatud, et hoida ära ameti täiendav halduskoormus.

Muudatusettepanek 77
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmise majandusaasta kogukulude ja -
tulude prognoosis esitab amet kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 67 
lõikega 6 üksikasjalikud andmed tasudest 
saadava tulu kohta, mis on seotud 
ravimiohutuse järelevalvega. Kõnealuses 
teabes eristatakse kindlasummaline 

Järgmise majandusaasta kogukulude ja -
tulude prognoosis esitab amet kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 67 
lõikega 6 üksikasjalikud andmed tasudest 
saadava tulu kohta, mis on seotud 
ravimiohutuse järelevalvega ning mis 
põhinevad andmebaasis olevate 
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aastatasu ja tasud artikli 3 punktis a 
viidatud menetluste eest. Amet tagab ka 
ravimiohutuse järelevalvega seotud tulude 
ja kulude spetsiaalse analüüsi, kus on 
võimalik eristada kindlasummalist 
aastatasu ja tasu artikli 3 punktis a viidatud 
iga menetluse eest.

maksustavate ühikute sissekannete arvul. 
Amet tagab ka ravimiohutuse järelevalvega 
seotud tulude ja kulude spetsiaalse 
analüüsi, kus on võimalik eristada 
kindlasummalist aastatasu ja tasu artikli 3 
punktis a viidatud iga menetluse eest.

Or. en

Selgitus

Et kogueelarvet täpselt prognoosida, on soovitatav siduda selle suurus üksnes 
kindlasummalise aastatasuga. See võimaldab ka liikmesriigi raportööridel saada 
menetlustasude summast suurema osa.

Muudatusettepanek 78
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti tegevdirektor tagab komisjonile 
ja haldusnõukogule igal aastal teabe 
komponentide kohta, mil võib olla mõju 
kuludele, mis kaetakse käesolevas 
määruses sätestatud tasudega. Kõnealune 
teave sisaldab kulude jaotust eelmise aasta 
kohta ja järgmise aasta prognoosi. Ameti 
tegevdirektor annab üks kord aastas 
komisjonile ja haldusnõukogule lisa V osas 
sätestatud tulemuslikkuse teabe, mis 
põhineb lõikes 3 viidatud tulemuslikkuse 
näitajatel.

2. Ameti tegevdirektor tagab komisjonile,
haldusnõukogule, Euroopa Kontrollikojale 
ja liikmesriikidele igal aastal teabe 
komponentide kohta, mil võib olla mõju 
kuludele, mis kaetakse käesolevas 
määruses sätestatud tasudega. Kõnealune 
teave sisaldab kulude jaotust eelmise aasta 
kohta ja järgmise aasta prognoosi. Ameti 
tegevdirektor avaldab selle ülevaate ka 
oma avalikus aastaaruandes. Ameti 
tegevdirektor annab üks kord aastas 
komisjonile ja haldusnõukogule lisa V osas 
sätestatud tulemuslikkuse teabe, mis 
põhineb lõikes 3 viidatud tulemuslikkuse 
näitajatel.

Or. en

Selgitus

Tasudega seotud protsess peab olema kindlasti läbipaistev ja avatud, et vältida ja vaidlustada 
raamatupidamise finantsrikkumisi ning aidata ettevõtetel esitada olemasolevate kulude suhtes 
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õigustatud kaebusi või koostada edukalt tulevaste kulude kohta eelarvet.

Muudatusettepanek 79
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti tegevdirektor tagab komisjonile ja 
haldusnõukogule igal aastal teabe 
komponentide kohta, mil võib olla mõju 
kuludele, mis kaetakse käesolevas 
määruses sätestatud tasudega. Kõnealune 
teave sisaldab kulude jaotust eelmise aasta 
kohta ja järgmise aasta prognoosi. Ameti 
tegevdirektor annab üks kord aastas 
komisjonile ja haldusnõukogule lisa V osas 
sätestatud tulemuslikkuse teabe, mis 
põhineb lõikes 3 viidatud tulemuslikkuse 
näitajatel.

2. Ameti tegevdirektor tagab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 65 
lõike 10 kohaselt Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa 
Kontrollikojale ja liikmesriikidele 
esitatavas aastaaruandes teabe 
komponentide kohta, mil võib olla mõju 
kuludele, mis kaetakse käesolevas 
määruses sätestatud tasudega. Kõnealune 
teave sisaldab kulude jaotust eelmise aasta 
kohta ja järgmise aasta prognoosi. Amet 
avaldab selle ülevaate ka oma avalikus 
aastaaruandes. Ameti tegevdirektor annab 
üks kord aastas komisjonile ja 
haldusnõukogule lisa V osas sätestatud 
tulemuslikkuse teabe, mis põhineb 
tulemuslikkuse näitajatel.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti tegevdirektor tagab komisjonile ja 
haldusnõukogule igal aastal teabe 
komponentide kohta, mil võib olla mõju 
kuludele, mis kaetakse käesolevas 
määruses sätestatud tasudega. Kõnealune 

2. Ameti tegevdirektor tagab 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 65 
lõike 10 kohaselt Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa 
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teave sisaldab kulude jaotust eelmise aasta 
kohta ja järgmise aasta prognoosi. Ameti 
tegevdirektor annab üks kord aastas 
komisjonile ja haldusnõukogule lisa V osas 
sätestatud tulemuslikkuse teabe, mis 
põhineb lõikes 3 viidatud tulemuslikkuse 
näitajatel.

Kontrollikojale ja liikmesriikidele 
esitatavas aastaaruandes teabe 
komponentide kohta, mil võib olla mõju 
kuludele, mis kaetakse käesolevas 
määruses sätestatud tasudega. Kõnealune 
teave sisaldab kulude jaotust eelmise aasta 
kohta ja järgmise aasta prognoosi. Amet 
avaldab selle ülevaate ka oma avalikus 
aastaaruandes. Ameti tegevdirektor annab 
üks kord aastas komisjonile ja 
haldusnõukogule lisa V osas sätestatud 
tulemuslikkuse teabe, mis põhineb lõikes 3 
viidatud tulemuslikkuse näitajatel.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada Euroopa Ravimiameti nähtav ja läbipaistev finantsaruandlus.

Muudatusettepanek 81
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pidades silmas lõikes 4 viidatud 
järelevalvet, võib komisjon vajadusel 
kooskõlas artikliga 16 korrigeerida tasude 
ja raportööride töötasude summasid, mis 
on lisas sätestatud. Kõnealused 
korrigeerimised jõustuvad 1. aprillil pärast 
vastava muutmisakti jõustumist.

5. Pidades silmas lõikes 4 viidatud 
järelevalvet, võib komisjon vajadusel 
kooskõlas artikliga 16 korrigeerida tasude 
ja raportööride ja kaasraportööride 
töötasude summasid, mis on lisas 
sätestatud. Kõnealused korrigeerimised 
jõustuvad 1. aprillil pärast vastava 
muutmisakti jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on volitused võtta vastu 
delegeeritud akte, mis muudavad lisa I kuni 
V osa.

1. Komisjonil on volitused võtta vastu 
delegeeritud akte, mis muudavad lisa I kuni 
V osa nii, et arvesse võetakse 
inflatsioonilisi kõikumisi. Otsus tasude 
suurendamise või vähendamise kohta 
tehakse ameti tasusüsteemi üldise 
läbivaatamise raames, mis on kavandatud 
2015. aasta alguseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon võtab 2015. aastal vastu ettepaneku vaadata läbi kõik ameti nõutavad tasud. Siis 
teeb komisjon ettepaneku tühistada tasusid käsitlev määrus ja lülitada tasud uude üldisesse 
õigusakti. Seega ei ole vajadust muuta tasusid enne 2015. aastat, välja arvatud 
inflatsiooniliste kõikumiste arvessevõtmine.

Muudatusettepanek 83
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mis tahes muudatus summas peab 
põhinema ameti kulude hindamisel ja 
artiklis 9 sätestatud raportööride tehtud 
hindamiste kuludel või artikli 15 lõikes 4 
sätestatud inflatsioonimäära jälgimisel.

2. Mis tahes muudatus summas peab 
põhinema ameti kulude läbipaistval ja 
avatud hindamisel ja artiklis 9 sätestatud 
raportööride tehtud hindamiste kuludel või 
artikli 15 lõikes 4 sätestatud 
inflatsioonimäära jälgimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mis tahes muudatus summas peab 
põhinema ameti kulude hindamisel ja 
artiklis 9 sätestatud raportööride tehtud 
hindamiste kuludel või artikli 15 lõikes 4 
sätestatud inflatsioonimäära jälgimisel.

2. Mis tahes muudatus summas peab 
põhinema ameti kulude läbipaistval 
hindamisel ja artiklis 9 sätestatud 
raportööride tehtud hindamiste kuludel või 
artikli 15 lõikes 4 sätestatud 
inflatsioonimäära jälgimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mis tahes muudatus summas peab 
põhinema ameti kulude hindamisel ja 
artiklis 9 sätestatud raportööride tehtud 
hindamiste kuludel või artikli 15 lõikes 4 
sätestatud inflatsioonimäära jälgimisel.

2. Mis tahes muudatus summas peab 
põhinema ameti kulude läbipaistval 
hindamisel ja artiklis 9 sätestatud 
raportööride tehtud hindamiste kuludel või 
artikli 15 lõikes 4 sätestatud 
inflatsioonimäära jälgimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on 
arvutuste alusena kasutatavate 
maksustavate ühikute arv [...].

Or. en
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Selgitus

Selguse ja loetavuse huvides tuleks tasude arvutamise alusena kasutatavate maksustatavate 
ühikute arv täpsustada otse määruse tekstis.

Muudatusettepanek 87
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklis 7 ja lisa IV osas viidatud 
kindlasummaline aastatasu jõustub alles 
kuue kuu möödudes kuupäevast, mil amet 
on vastavalt määruse (EÜ) nr 726/2004
artikli 24 lõike 2 kolmandale lõigule 
teatanud, et andmebaas Eudravigilance 
on saavutanud täistöömahu.

Or. en

Selgitus

Amet peaks suutma teostada kõiki õigusaktis viidatud kindasummalise aastatasuga hõlmatud 
toiminguid. Selleks peaks andmebaas Eudravigilance saavutama täistöömahu ja toimima 
nõuetekohaselt, enne kui amet selle tasu saab kehtestada.

Muudatusettepanek 88
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tasu perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest on 19 500 eurot menetluse 
kohta. Raportööri vastav töötasu on 13 100 
eurot.

1. Tasu perioodiliste ohutusaruannete 
hindamise eest on 19 500 eurot menetluse 
kohta. Raportööri vastav töötasu on 13 100 
eurot ning kaasraportööri vastav töötasu 
on 1 500 eurot.

Or. en
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Selgitus

Perioodilise ohutusaruande hindamisel teeb suurema osa tööst raportöör, kuid ka 
kaasraportööri töö tuleks hüvitada.

Muudatusettepanek 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 4 lõike 2 kohaldamisel 
kehtivad järgmised tasud:
(i) 1. kategooria: 100 % kohaldatavast 
summast;
(ii) 2. kategooria: 50 % kohaldatavast 
summast;
(iii) 3. kategooria: 10 % kohaldatavast 
summast.

Or. en

Selgitus

Perioodiliste ohutusaruannete üks ühtne hindamistasu, mis on töökoormusest täiesti 
sõltumatu, on sobimatu. Teatavas ulatuses on õigustatud järgida tasu arvutamisel 
standardmeetodit, konkreetsel juhul oleks aga asjakohane liigitada asjakohased toimeained 
perioodilise ohutusaruande hindamiseks kolme klastrisse, sõltuvalt kaasnevast hindamisega 
seotud töökoormusest – ning rakendada erisuguseid tasusid.

Muudatusettepanek 90
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 4 lõikes 1 a viidatud 
homöopaatiliste ravimite või taimsete 
ravimite müügilubade või registreeringute 
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hoidjad tasuvad 10 % lõikes 1 sätestatud 
summast.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ettepaneku seletuskirjas esitatud põhimõtetega, täpsemalt õigluse, teostatud töö 
ning tasu liigi ja taseme suhte adekvaatsuse ning proportsionaalsuse, kuid ka lihtsuse ja 
praktilisusega, tuleks homöopaatiliste ravimite tootekategooria puhul vähendada 
perioodiliste ohutusaruannete tasu üldiselt 10 %-ni perioodiliste ohutusaruannete eest 
makstavast üldtasust.

Muudatusettepanek 91
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõike 5 kohaldamisel tasuvad 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
60 % kohaldatavast summast.

2. Artikli 4 lõike 5 esimese lõigu 
kohaldamisel tasuvad väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad 60 % kohaldatavast 
summast.

Artikli 4 lõike 5 teise lõigu kohaldamisel 
tasuvad müügiloa hoidjad kuni 60 % 
kohaldatavast summast.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 4 lõike 3 kohaldamisel 
eriolukordades tasub asjaomane 
müügiloa hoidja maksimaalselt 40 % 
kohaldatavast summast.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt kavandatakse perioodilise ohutusaruande hindamise jaoks 
menetlusepõhist tasu: 19 500 eurot toimeaine kohta. Juhul kui see puudutab vaid üht 
müügiloa hoidjat, võib see tasu olla põhjendamatult suur, eeskätt eriolukordades. Sellised 
olukorrad võivad muu hulgas tekkida, kui asjaomase toote aastakäive on väike ning lisakulud 
võivad viia olukorrani, kus müügiloast tuleks majanduslikel põhjustel loobuda.

Muudatusettepanek 93
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab seejärel 
sisse kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
artikli 8 lõikes 5 sätestatud 10 %
suurendamise, siis korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu.

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab seejärel 
sisse kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
artikli 8 lõikes 5 sätestatud 20 %
suurendamise, siis korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu.

Or. en

Selgitus

Tasude vähendamise või tasudest vabastamise nõudmiseks peab müügiloa hoidja tegema 
põhjalikku uurimistööd, näitamaks, et ta nägi ette selle vähendamise või vabastuse põhjust.

Muudatusettepanek 94
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab seejärel 
sisse kogu kohaldatava summa, sealhulgas 

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab seejärel 
sisse kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
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artikli 8 lõikes 5 sätestatud 10 %
suurendamise, siis korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu.

artikli 8 lõikes 5 sätestatud 50 %
suurendamise, siis korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tasu loa saamisele järgneva 
ohutusuuringu hindamise eest on 43 000 
eurot. Raportööri vastav töötasu on 18 200
eurot.

1. Tasu loa saamisele järgneva 
ohutusuuringu hindamise eest on 43 000 
eurot. Raportööri vastav töötasu on 30 000
eurot ning kaasraportööri vastav töötasu 
on 10 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Loa saamisele järgneva ohutusuuringu hindamine tähendab riigi pädevale asutusele palju 
tööd, mis nõuab raportööri tegevust, ning ka kaasraportöör peaks tehtud töö tasust osa 
saama.

Muudatusettepanek 96
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõike 4 kohaldamisel tasuvad 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
60 % kohaldatavast summast.

2. Artikli 5 lõike 4 esimese lõigu 
kohaldamisel tasuvad väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad 60 % kohaldatavast 
summast.

Artikli 5 lõike 4 teise lõigu kohaldamisel 
tasuvad müügiloa hoidjad kuni 60 % 
kohaldatavast summast.
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Or. en

Muudatusettepanek 97
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II osa – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab sisse 
kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
artikli 8 lõikes 5 sätestatud 10 %
suurendamise, siis korrigeeritakse 
proportsionaalselt raportööri töötasu.

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab sisse 
kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
artikli 8 lõikes 5 sätestatud 20 %
suurendamise, siis korrigeeritakse 
proportsionaalselt raportööri töötasu.

Or. en

Selgitus

Tasude vähendamise või tasudest vabastamise nõudmiseks peab müügiloa hoidja tegema 
põhjalikku uurimistööd, näitamaks, et ta nägi ette selle vähendamise või vabastuse põhjust.

Muudatusettepanek 98
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II osa – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab sisse 
kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
artikli 8 lõikes 5 sätestatud 10 %
suurendamise, siis korrigeeritakse 
proportsionaalselt raportööri töötasu.

4. Vähendamiste ja vabastuste 
kohaldamisel korrigeeritakse vastavalt 
raportööri töötasu. Kui amet nõuab sisse 
kogu kohaldatava summa, sealhulgas 
artikli 8 lõikes 5 sätestatud 50 %
suurendamise, siis korrigeeritakse 
proportsionaalselt raportööri töötasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tasu artikli 6 lõikes 1 viidatud 
menetluse hindamise eest on 168 600 
eurot. Raportööri vastav töötasu on 45 100 
eurot.

1. Tasu artikli 6 lõikes 1 viidatud 
menetluse hindamise eest on [...], kui 
toimeaineid on üks või kaks. Tasu 
suureneb [...] eurot iga menetlusse 
lisatava uue toimeaine kohta. Raportööri 
ja kaasraportööri vastav töötasu on 50 % 
kogutud kogusummast.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide raportööride ja kaasraportööride tööd tuleks õiglaselt tasustada, et julgustada 
neid menetluse käsitlemisega seonduvas töös vabatahtlikuna osalema.

Muudatusettepanek 100
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tasu artikli 6 lõikes 1 viidatud 
menetluse hindamise eest on 168 600 
eurot. Raportööri vastav töötasu on 45 100 
eurot.

1. Tasu artikli 6 lõikes 1 viidatud 
menetluse hindamise eest on 168 600 
eurot. Raportööri vastav töötasu on 70 000 
eurot ning kaasraportööri vastav töötasu 
on 70 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Ohutusega seonduva menetluse hindamine tähendab palju tööd: nii raportööril kui ka 
kaasraportööril läheb hindamiseks ligikaudu 500–800 töötundi.
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Muudatusettepanek 101
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tasu artikli 6 lõikes 1 viidatud 
menetluse hindamise eest on 168 600 
eurot. Raportööri vastav töötasu on 45 100 
eurot.

1. Tasu artikli 6 lõikes 1 viidatud 
menetluse hindamise eest on 168 600 
eurot, kui toimeaineid on üks või kaks. 
Tasu suureneb 15 % iga menetlusse 
lisatava uue toimeaine kohta.

Raportööri ja kaasraportööri vastav 
töötasu on 78 400 eurot. See tasu suureneb 
15 % iga hinnatava uue toimeaine kohta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 102
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nimetatud tasu summa tuleks jagada 
nende uute ravimiohutuse järelevalvega 
seotud ülesannete jaoks eraldatud riikliku 
eelarve ja müügiloa hoidjalt nõutava osa 
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vahel.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu eelarvet peaks olema võimalik kasutada nende uute ravimiohutuse 
järelevalvega seotud ülesannete rahastamiseks, et tugevdada nende hindamiste läbipaistvust, 
erapooletust ja sõltumatust.

Muudatusettepanek 103
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõike 5 kohaldamisel tasuvad 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
60 % kohaldatavast summast.

2. Artikli 6 lõike 5 esimese lõigu 
kohaldamisel tasuvad väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad 60 % kohaldatavast 
summast.

Artikli 6 lõike 5 teise lõigu kohaldamisel 
tasuvad müügiloa hoidjad kuni 60 % 
kohaldatavast summast.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 3 – lõik 2 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) seejärel kohaldatakse käesoleva lisa II
osa punktis 2 sätestatud vähendamist ja 
vajaduse korral artikli 1 lõikes 3 viidatud 
vabastust.

ii) seejärel kohaldatakse käesoleva lisa III
osa punktis 2 sätestatud vähendamist ja 
vajaduse korral artikli 1 lõikes 3 viidatud 
vabastust.

Or. en

Selgitus

Komisjoni algses ettepanekus viidatakse II osas artikli 5 lõikele 4 müügiloa saamise järgsete 
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ohutusuuringute kohta. III osa viitab artikli 6 lõikele 5, mis on õige artikkel menetlusi 
käsitleva lisa III osa jaoks.

Muudatusettepanek 105
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähendamiste ja vabastuste kohaldamisel 
korrigeeritakse vastavalt raportööri töötasu. 
Kui amet nõuab sisse kogu kohaldatava 
summa, sealhulgas artikli 8 lõikes 5 
sätestatud 10 % suurendamise, siis 
korrigeeritakse proportsionaalselt 
raportööri töötasu.

Vähendamiste ja vabastuste kohaldamisel 
korrigeeritakse vastavalt raportööri töötasu. 
Kui amet nõuab sisse kogu kohaldatava 
summa, sealhulgas artikli 8 lõikes 5 
sätestatud 20 % suurendamise, siis 
korrigeeritakse proportsionaalselt 
raportööri töötasu.

Or. en

Selgitus

Tasude vähendamise või tasudest vabastamise nõudmiseks peab müügiloa hoidja tegema 
põhjalikku uurimistööd, näitamaks, et ta nägi ette selle vähendamise või vabastuse põhjust.

Muudatusettepanek 106
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III osa – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähendamiste ja vabastuste kohaldamisel 
korrigeeritakse vastavalt raportööri töötasu. 
Kui amet nõuab sisse kogu kohaldatava 
summa, sealhulgas artikli 8 lõikes 5 
sätestatud 10 % suurendamise, siis 
korrigeeritakse proportsionaalselt 
raportööri töötasu.

Vähendamiste ja vabastuste kohaldamisel 
korrigeeritakse vastavalt raportööri töötasu. 
Kui amet nõuab sisse kogu kohaldatava 
summa, sealhulgas artikli 8 lõikes 5 
sätestatud 50 % suurendamise, siis 
korrigeeritakse proportsionaalselt 
raportööri töötasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – IV osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlasummaline aastatasu on 60 eurot 
maksustava ühiku kohta.

1. Kindlasummaline aastatasu on XX eurot 
maksustava ühiku kohta.

Or. en

Selgitus

Kohandatakse pärast lõplikku kokkulepet vähenduste ja vabastuste suhtes.

Muudatusettepanek 108
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – IV osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 7 lõike 4 kohaldamisel tasuvad 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
60 % kohaldatavast summast.

2. Artikli 7 lõike 4 esimese lõigu 
kohaldamisel tasuvad väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad 60 % kohaldatavast 
summast.

Artikli 7 lõike 4 teise lõigu kohaldamisel 
tasuvad müügiloa hoidjad kuni 60 % 
kohaldatavast summast.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – IV osa – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
müügiloa hoidjad tasuvad 80 % nende 
ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast.

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
(muude kui lubatud homöopaatiliste 
ravimite) müügiloa hoidjad tasuvad 80 % 
nende ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast. Homöopaatiliste 
ravimite müügilubade hoidjad maksavad 
osa, mis on samaväärne IKT teenustega, 
mis kehtivad nende toodete maksustatava 
ühiku suhtes.

Or. en

Selgitus

Lubatud homöopaatiliste ravimite puhul kehtivad määruse lisas nr 4 („Ameti muud kulud 
seoses ravimiohutuse järelevalvega”) loetletud teenustest üksnes IT-teenused andmebaasi 
arendamiseks ja haldamiseks. Vajalik on nimetada selgesõnaliselt kulude laadi, sest 
vastutasuks kindlasummalise aastatasu eest ei osutata mingeid muid teenuseid. 

Muudatusettepanek 110
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – IV osa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
müügiloa hoidjad tasuvad 80 % nende 
ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast.

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
(muude kui lubatud homöopaatiliste 
ravimite) müügiloa hoidjad tasuvad 80 % 
nende ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast. Homöopaatiliste 
ravimite müügilubade hoidjad maksavad 
osa, mis on samaväärne IKT teenustega, 
mis kehtivad nende toodete maksustatava 
ühiku suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – IV osa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
müügiloa hoidjad tasuvad 80 % nende 
ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast.

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
müügiloa hoidjad tasuvad 50 % nende 
ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast.

Or. en

Selgitus

Hästi tõestatud kasutusega ravimitel on tuntud ohutusprofiil ning nende suhtes peaks kehtima 
kindlasummalise aastatasu 50 %-line vähendamine.

Muudatusettepanek 112
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – IV osa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 5 viidatud ravimite 
müügiloa hoidjad tasuvad 80 % nende 
ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast.

3. Direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 10a
viidatud ravimite müügiloa hoidjad tasuvad 
80 % nende ravimite maksustatavatele 
ühikutele kohaldatavast summast.
Vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
lõikes 5 ja artikli 1 lõikes 30 kindlaks 
määratud lubatud homöopaatiliste 
ravimite ja lubatud taimsete ravimite 
müügilubade hoidjad tasuvad 25 % nende 
ravimite maksustatavatele ühikutele 
kohaldatavast summast.

Or. en

Selgitus

75 %-line vähendamine lubatud homöopaatiliste ja taimsete ravimite puhul on kooskõlas juba 
kehtiva kindlasummalise aastatasu vähendamisega tsentraalselt lubatud geneeriliste ravimite 
puhul. Kuna suundumuse kohaselt on tsentraalselt lubatud aina rohkem geneerilisi ravimeid, 
kuid mitte homöopaatilisi ega taimseid ravimeid, ei tohiks viimased ravimiohutuse järelevalve 



AM\1009213ET.doc 61/61 PE523.004v01-00

ET

tasude tõttu edaspidi majanduslikult ebasoodsasse olukorda sattuda.


