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Módosítás 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 726/2004/EK rendeletben és az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben12

meghatározott emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai rendelkezéseket 
módosította az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13, az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU rendelet14, a 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 és a 726/2004/EK 
rendeletnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i 1027/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16. Ezek a 
módosítások csak emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek a 

(2) A 726/2004/EK rendeletben és az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben12

meghatározott emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai rendelkezéseket 
módosította az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13, az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU rendelet14, a 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 és a 726/2004/EK 
rendeletnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i 1027/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16. Ezek a 
módosítások csak emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek a 
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módosítások az Ügynökség új 
farmakovigilanciai feladatairól 
rendelkeznek, többek között az uniós 
szintű farmakovigilanciai eljárásokról, a 
szakirodalmi esetek figyelemmel 
kíséréséről, a továbbfejlesztett informatikai 
eszközökről és a nyilvánosság számára 
történő további információszolgáltatásról. 
Ezenkívül a farmakovigilanciai 
jogszabályok rögzítik, hogy az Ügynökség 
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira kiszabott díjakból 
finanszírozhatja ezeket a tevékenységeket. 
Ezért új díjkategóriákat kell létrehozni az 
Ügynökség új és speciális feladatainak a 
fedezésére.

módosítások az Ügynökség új 
farmakovigilanciai feladatairól 
rendelkeznek, többek között az uniós 
szintű farmakovigilanciai eljárásokról, a 
szakirodalmi esetek figyelemmel 
kíséréséről, a továbbfejlesztett informatikai 
eszközökről és a nyilvánosság számára 
történő további információszolgáltatásról. 
Ezenkívül a farmakovigilanciai 
jogszabályok rögzítik, hogy az Ügynökség 
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira kiszabott díjakból 
finanszírozhatja ezeket a tevékenységeket. 
Figyelembe véve azonban a társadalom 
egészét érintő előnyt, a farmakogivilanciát 
mint szuverén feladatot kellően 
tiszteletben kell tartani. Ezért az uniós 
finanszírozás EMA finanszírozásán belüli
százalékos arányát legalább az e rendelet 
végrehajtása előtti szinten kell tartani. A 
hozzájárulást a rutinfeladatok és ezáltal 
az éves átalánydíj finanszírozási 
költségeinek csökkentésére kell 
felhasználni. Ezért új díjkategóriákat kell 
létrehozni az Ügynökség új és speciális 
feladatainak a fedezésére.

__________________ __________________
12 HL L 311., 2001.11.28., 67. o. 12 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
13 HL L 348., 2010.12.31., 74. o. 13 HL L 348., 2010.12.31., 74. o.
14 HL L 348., 2010.12.31., 1. o. 14 HL L 348., 2010.12.31., 1. o.
15 HL L 299., 2012.10.27., 1. o. 15 HL L 299., 2012.10.27., 1. o.
16 HL L 316., 2012.11.14., 38. o. 16 HL L 316., 2012.11.14., 38. o.

Or. en

Indokolás

A közegészség védelme szuverén feladat. A farmakovigilanciai tevékenységek ezt a célt 
szolgálják. Az EMA finanszírozása jelenleg az Unió hozzájárulásából és az iparág által 
fizetett díjakból tevődik össze. A Bizottság javaslata azonban előirányozza, hogy a további 
feladatokat kizárólag az iparág finanszírozza. A teljes mértékben díjakból finanszírozott 
farmakovigilancia annak a veszélynek teszi ki a rendszert, hogy a későbbiekben nem fogják a 
gyógyszeripar érdekeitől függetlennek tekinteni.
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Módosítás 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 726/2004/EK rendeletben és az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben12

meghatározott emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai rendelkezéseket 
módosította az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13, az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU rendelet14, a 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 és a 726/2004/EK 
rendeletnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i 1027/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16. Ezek a 
módosítások csak emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek a 
módosítások az Ügynökség új 
farmakovigilanciai feladatairól 

(2) A 726/2004/EK rendeletben és az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben12

meghatározott emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai rendelkezéseket 
módosította az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13, az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU rendelet14, a 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 és a 726/2004/EK 
rendeletnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i 1027/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16. Ezek a 
módosítások csak emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek a 
módosítások az Ügynökség új 
farmakovigilanciai feladatairól 
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rendelkeznek, többek között az uniós 
szintű farmakovigilanciai eljárásokról, a 
szakirodalmi esetek figyelemmel 
kíséréséről, a továbbfejlesztett informatikai 
eszközökről és a nyilvánosság számára 
történő további információszolgáltatásról. 
Ezenkívül a farmakovigilanciai 
jogszabályok rögzítik, hogy az Ügynökség 
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira kiszabott díjakból 
finanszírozhatja ezeket a tevékenységeket. 
Ezért új díjkategóriákat kell létrehozni az 
Ügynökség új és speciális feladatainak a 
fedezésére.

rendelkeznek, többek között az uniós 
szintű farmakovigilanciai eljárásokról, a 
szakirodalmi esetek figyelemmel 
kíséréséről, a továbbfejlesztett informatikai 
eszközökről és a nyilvánosság számára 
történő további információszolgáltatásról. 
Ezenkívül a farmakovigilanciai 
jogszabályok rögzítik, hogy az Ügynökség 
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira kiszabott díjakból és az Unió 
hozzájárulásából finanszírozhatja ezeket a 
tevékenységeket. Ezért új díjkategóriákat 
kell létrehozni az Ügynökség új és 
speciális feladatainak a fedezésére. Az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
igények értékelése alapján és a díjak 
mértékének figyelembevételével meg kell 
vizsgálnia az uniós hozzájárulás szintjét. 
A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak felszámított díjak mértéke 
figyelembe veszi a tagállamok aktuális 
pénzügyi helyzetét és vállalkozói 
környezetét.

__________________ __________________
12 HL L 311., 2001.11.28., 67. o. 12 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
13 HL L 348., 2010.12.31., 74. o. 13 HL L 348., 2010.12.31., 74. o.
14 HL L 348., 2010.12.31., 1. o. 14 HL L 348., 2010.12.31., 1. o.
15 HL L 299., 2012.10.27., 1. o. 15 HL L 299., 2012.10.27., 1. o.
16 HL L 316., 2012.11.14., 38. o. 16 HL L 316., 2012.11.14., 38. o.

Or. en

Módosítás 17
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 726/2004/EK rendeletben és az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001.

(2) A 726/2004/EK rendeletben és az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. 
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november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben12

meghatározott emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai rendelkezéseket 
módosította az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13, az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU rendelet14, a 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 és a 726/2004/EK 
rendeletnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i 1027/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16. Ezek a 
módosítások csak emberi felhasználásra
szánt gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek a 
módosítások az Ügynökség új 
farmakovigilanciai feladatairól 
rendelkeznek, többek között az uniós 
szintű farmakovigilanciai eljárásokról, a 
szakirodalmi esetek figyelemmel 
kíséréséről, a továbbfejlesztett informatikai 
eszközökről és a nyilvánosság számára 
történő további információszolgáltatásról.
Ezenkívül a farmakovigilanciai 
jogszabályok rögzítik, hogy az Ügynökség 
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira kiszabott díjakból 
finanszírozhatja ezeket a tevékenységeket.

november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben12

meghatározott emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai rendelkezéseket 
módosította az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv13, az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU rendelet14, a 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 és a 726/2004/EK 
rendeletnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2012. október 25-i 1027/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16. Ezek a 
módosítások csak emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek a 
módosítások az Ügynökség új 
farmakovigilanciai feladatairól 
rendelkeznek, többek között az uniós 
szintű farmakovigilanciai eljárásokról, a 
szakirodalmi esetek figyelemmel 
kíséréséről, a továbbfejlesztett informatikai 
eszközökről és a nyilvánosság számára 
történő további információszolgáltatásról.
Ezenkívül a farmakovigilanciai 
jogszabályok rögzítik, hogy az Ügynökség 
az uniós költségvetésből biztosított állami 
finanszírozást kiegészítve a 
forgalombahozatali engedély jogosultjaira 
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Ezért új díjkategóriákat kell létrehozni az 
Ügynökség új és speciális feladatainak a 
fedezésére.

kiszabott díjakból finanszírozhatja ezeket a 
tevékenységeket. Ezért új díjkategóriákat 
kell létrehozni az Ügynökség új és 
speciális feladatainak a fedezésére.

__________________ __________________
12 HL L 311., 2001.11.28., 67. o. 12 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
13 HL L 348., 2010.12.31., 74. o. 13 HL L 348., 2010.12.31., 74. o.
14 HL L 348., 2010.12.31., 1. o. 14 HL L 348., 2010.12.31., 1. o.
15 HL L 299., 2012.10.27., 1. o. 15 HL L 299., 2012.10.27., 1. o.
16 HL L 316., 2012.11.14, 38. o. 16 HL L 316., 2012.11.14, 38. o.

Or. fr

Indokolás

Az értékelések átláthatóságának, tárgyilagosságának és függetlenségének megerősítése 
érdekében biztosítani kell ezen új farmakovigilanciai feladatok uniós költségvetésből való 
finanszírozásának lehetőségét.

Módosítás 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendeletben említett díjaknak 
átláthatóaknak, méltányosaknak és az 
elvégzett munkával arányosaknak kell 
lenniük.

(7) Az e rendeletben említett díjaknak 
átláthatóaknak, méltányosaknak és az 
elvégzett munkával arányosaknak kell 
lenniük. Az e díjakra vonatkozó 
információknak nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 19
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira nem szabható ki 
kettős díj ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért. A tagállamok ezért nem 
vethetnek ki díjakat az e rendelet 
tárgykörébe tartozó tevékenységekért.

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira nem szabható ki 
kettős díj ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért.

Or. en

Módosítás 20
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira nem szabható ki 
kettős díj ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért. A tagállamok ezért nem 
vethetnek ki díjakat az e rendelet 
tárgykörébe tartozó tevékenységekért.

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira azonban nem 
szabható ki kettős díj ugyanazért a 
farmakovigilanciai tevékenységért. A 
tagállamok ezért nem vethetnek ki díjakat 
az e rendelet tárgykörébe tartozó 
tevékenységekért.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak, illetve az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetett díjakat egyértelműen 
külön kell választani egymástól.
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Módosítás 21
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira nem szabható ki 
kettős díj ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért. A tagállamok ezért nem 
vethetnek ki díjakat az e rendelet 
tárgykörébe tartozó tevékenységekért.

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által –
különösen a jelzések észlelésével 
kapcsolatos feladatokért – esetlegesen 
kiszabott díjakra vonatkozó döntéshozatal. 
A forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira nem szabható ki kettős díj 
ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért. A tagállamok ezért nem 
vethetnek ki díjakat az e rendelet 
tárgykörébe tartozó tevékenységekért.

Or. en

Indokolás

Mivel a jelzések észlelését az előadó kivette az éves átalánydíj alkalmazási köréből, meg kell 
határozni, hogy ez továbbra is tagállami hatáskörben marad.

Módosítás 22
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira nem szabható ki 
kettős díj ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért. A tagállamok ezért nem 

(8) E rendelet csak az Ügynökség által 
kiszabott díjakra vonatkozik, míg a 
tagállamok hatáskörében marad a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
esetlegesen kiszabott díjakra vonatkozó 
döntéshozatal. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaira nem szabható ki 
kettős díj ugyanazért a farmakovigilanciai 
tevékenységért. A tagállamok ezért nem 
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vethetnek ki díjakat az e rendelet 
tárgykörébe tartozó tevékenységekért.

vethetnek ki díjakat az e rendelet 
tárgykörébe tartozó tevékenységekért, 
beleértve a forgalombahozatali 
engedélyek kapcsolódó módosításaiért 
járó díjakat is.

Or. en

Indokolás

Annak tisztázására, hogy a társaságoknak ne kelljen nemzeti díjakat fizetniük a 
forgalombahozatali engedélyek olyan módosításaiért, amelyek a farmakovigilanciai eljárások 
valamelyikéből eredhetnek. Ez a „kettős díjkiszabás” egy formája, mivel az illetékes 
hatóságoknak csak ki kell emelniük az új változást és át kell másolniuk azt az új 
betegtájékoztatóba – a tudományos elemzést már elvégezték.

Módosítás 23
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós szinten a beavatkozással 
nem járó engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése 
tekintetében egy hatóság által elvégzett 
munka, amelynek a jegyzőkönyvét 
jóváhagyta a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottság, magában 
foglalja a vizsgálatok felügyeletét a 
jegyzőkönyv tervezet értékelésétől kezdve, 
és nem korlátozódik a végleges vizsgálati 
jelentések értékelésére. Ezért az ezen 
eljárásért a vizsgálatok tekintetében 
kiszabott véglegesített díjnak fedeznie kell 
a vizsgálattal kapcsolatos valamennyi 
munkát. A kettős díjkiszabás elkerülése 
érdekében azon a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai, amelyekre díjat 
szabott ki egy hatóság a beavatkozással 
nem járó engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése 
tekintetében, mentesülnek a vizsgálatok 
benyújtásáért egy illetékes hatóság által 

(12) Az uniós szinten az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
értékelése tekintetében egy hatóság által 
elvégzett munka, amelynek a 
jegyzőkönyvét jóváhagyta a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság, magában foglalja a vizsgálatok 
felügyeletét a jegyzőkönyv tervezet 
értékelésétől kezdve, és nem korlátozódik a 
végleges vizsgálati jelentések értékelésére. 
Ezért az ezen eljárásért a vizsgálatok 
tekintetében kiszabott véglegesített díjnak 
fedeznie kell a vizsgálattal kapcsolatos 
valamennyi munkát. A kettős díjkiszabás 
elkerülése érdekében azon a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai, 
amelyekre díjat szabott ki egy hatóság az 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok értékelése tekintetében, 
mentesülnek a vizsgálatok benyújtásáért 
egy illetékes hatóság által kiszabott további 
díjak alól.
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kiszabott további díjak alól.

Or. en

Módosítás 24
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós szinten a beavatkozással 
nem járó engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése 
tekintetében egy hatóság által elvégzett 
munka, amelynek a jegyzőkönyvét 
jóváhagyta a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottság, magában 
foglalja a vizsgálatok felügyeletét a 
jegyzőkönyv tervezet értékelésétől kezdve, 
és nem korlátozódik a végleges vizsgálati 
jelentések értékelésére. Ezért az ezen 
eljárásért a vizsgálatok tekintetében 
kiszabott véglegesített díjnak fedeznie kell 
a vizsgálattal kapcsolatos valamennyi 
munkát. A kettős díjkiszabás elkerülése 
érdekében azon a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai, amelyekre díjat 
szabott ki egy hatóság a beavatkozással 
nem járó engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése 
tekintetében, mentesülnek a vizsgálatok 
benyújtásáért egy illetékes hatóság által 
kiszabott további díjak alól.

(12) Az uniós szinten az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
értékelése tekintetében egy hatóság által 
elvégzett munka, amelynek a 
jegyzőkönyvét jóváhagyta a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság, magában foglalja a vizsgálatok 
felügyeletét a jegyzőkönyv tervezet 
értékelésétől kezdve, és nem korlátozódik a 
végleges vizsgálati jelentések értékelésére. 
Ezért az ezen eljárásért a vizsgálatok 
tekintetében kiszabott véglegesített díjnak 
fedeznie kell a vizsgálattal kapcsolatos 
valamennyi munkát. A kettős díjkiszabás 
elkerülése érdekében azon a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai, 
amelyekre díjat szabott ki egy hatóság az 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok értékelése tekintetében, 
mentesülnek a vizsgálatok benyújtásáért 
egy illetékes hatóság által kiszabott további 
díjak alól.

Or. en

Módosítás 25
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az előadók általi értékelés alapja a 
forgalombahozatalt engedélyező hatóságok 
tudományos értékelése és erőforrásai, míg 
az Ügynökség feladata a tagállamok által a 
rendelkezésére bocsátott meglévő 
tudományos erőforrások összehangolása. 
Erre való tekintettel és az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárásokkal 
kapcsolatos tudományos értékelések 
megfelelő erőforrásainak a biztosítása 
érdekében az Ügynökségnek javadalmazást 
kell fizetnie a tagállamok által a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság tagjaként kinevezett előadók 
vagy adott esetben a 2001/83/EK irányelv 
27. cikkében említett koordinációs csoport 
előadói által nyújtott tudományos 
szolgáltatásokért. Az előadók által végzett 
munkáért fizetett javadalmazás szintjének a 
becsült átlagos munkaterhen kell 
alapulnia, és azt figyelembe kell venni az 
uniós szintű farmakovigilanciai eljárások 
díjszintjének meghatározásakor.

(13) Az előadók általi értékelés alapja a 
forgalombahozatalt engedélyező hatóságok 
tudományos értékelése és erőforrásai, míg 
az Ügynökség feladata a tagállamok által a 
rendelkezésére bocsátott meglévő 
tudományos erőforrások összehangolása. 
Erre való tekintettel és az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárásokkal 
kapcsolatos tudományos értékelések 
megfelelő erőforrásainak a biztosítása 
érdekében az Ügynökségnek javadalmazást 
kell fizetnie a tagállamok által a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság tagjaként kinevezett előadók 
vagy adott esetben a 2001/83/EK irányelv 
27. cikkében említett koordinációs csoport 
előadói által nyújtott tudományos 
szolgáltatásokért. Mindazonáltal annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós
szintű farmakovigilanciai eljárásokhoz 
kötődő tevékenységek kizárólag a 
betegbiztonság garantálásának
szükségességéhez kapcsolódjanak, a
beterjesztés előadója nem lehet az a 
tagállam, amely a szóban forgó 
beterjesztést kérte. Ami az előadók és 
társelőadók által végzett munkáért fizetett 
javadalmazás szintjét illeti, a kifizetésnek 
egyértelmű és átlátható számlákon kell 
alapulnia, amelyeken pontosan feltüntetik 
az előadó és a társelőadó(k) által az egyes 
értékelésekre fordított munkaórák számát 
és a kapcsolódó költségeket, és azokat
figyelembe kell venni az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárások díjszintjének 
meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a beterjesztések indításának kizárólagos oka a 
betegbiztonsággal, a minőséggel, a gyártással vagy a hatásfokkal kapcsolatos kérdés legyen, 
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illetve a lehetséges összeférhetetlenség látszatának megelőzése érdekében az adott 
beterjesztést indító tagállamo(ka)t nem lehet az adott beterjesztés előadójának/előadóinak 
vagy társelőadójának/társelőadóinak választani.

Módosítás 26
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az előadók általi értékelés alapja a 
forgalombahozatalt engedélyező hatóságok 
tudományos értékelése és erőforrásai, míg 
az Ügynökség feladata a tagállamok által a 
rendelkezésére bocsátott meglévő 
tudományos erőforrások összehangolása. 
Erre való tekintettel és az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárásokkal 
kapcsolatos tudományos értékelések 
megfelelő erőforrásainak a biztosítása 
érdekében az Ügynökségnek javadalmazást 
kell fizetnie a tagállamok által a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság tagjaként kinevezett előadók 
vagy adott esetben a 2001/83/EK irányelv 
27. cikkében említett koordinációs csoport 
előadói által nyújtott tudományos 
szolgáltatásokért. Az előadók által végzett 
munkáért fizetett javadalmazás szintjének a 
becsült átlagos munkaterhen kell alapulnia, 
és azt figyelembe kell venni az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárások díjszintjének 
meghatározásakor.

(13) Az előadók általi értékelés alapja a 
forgalombahozatalt engedélyező hatóságok 
tudományos értékelése és erőforrásai, míg 
az Ügynökség feladata a tagállamok által a 
rendelkezésére bocsátott meglévő 
tudományos erőforrások összehangolása. 
Erre való tekintettel és az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárásokkal 
kapcsolatos tudományos értékelések 
megfelelő erőforrásainak a biztosítása 
érdekében az Ügynökségnek javadalmazást 
kell fizetnie a tagállamok által a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság tagjaként kinevezett előadók 
vagy adott esetben a 2001/83/EK irányelv 
27. cikkében említett koordinációs csoport 
előadói és társelőadói által nyújtott 
tudományos szolgáltatásokért. Az előadók 
és társelőadók által végzett munkáért 
fizetett javadalmazás szintjének a becsült 
átlagos munkaterhen kell alapulnia, és azt 
figyelembe kell venni az uniós szintű 
farmakovigilanciai eljárások díjszintjének 
meghatározásakor.

Or. en

Módosítás 27
Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ha a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai igazolják, hogy 
valamely gyógyszerrel kapcsolatos bevétel 
alacsonyabb vagy pontosan annyi, mint a 
termék költsége, és a gyógyszer jelentős 
diagnosztikai vagy terápiás értéket 
képvisel, új anyagokat tartalmaz vagy 
meglevő anyagok esetében új javallatokra 
szánják, vagy súlyos kórképeket érint, 
amelyekre semmilyen létező teszt- vagy 
terápiás módszer nincsen, vagy a 
célcsoportja kicsi, a díjakat csökkenteni 
kell.

Or. en

Módosítás 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A forgalombahozatali engedélyek 
azon jogosultjait, amelyek ugyanahhoz az 
anyavállalathoz vagy vállalatcsoporthoz 
tartoznak, vagy a szóban forgó gyógyszer 
forgalomba hozatala tekintetében 
megállapodást kötöttek vagy összehangolt 
gyakorlatokat folytatnak, egyetlen 
jogalanynak (azaz „a forgalomba hozatali 
engedély egyetlen jogosultjának”) kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjának „ugyanazon jogalanyként” való 
meghatározására vonatkozó kritériumokat a gyógyszerek közösségi forgalomba hozatalának 
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engedélyezési eljárásairól szóló, 98/C 229/03 európai bizottsági közlemény határozza meg, és 
a farmakovigilanciai díjak esetében is ezeket kell követni.

Módosítás 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió kis- és középvállalkozások 
támogatását célzó politikájával 
összhangban csökkentett díjak érvényesek
a kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
bizottsági ajánlás18 szerinti kis- és 
középvállalkozásokra. Ezzel a politikával 
összhangban az említett ajánlás szerinti 
mikrovállalkozások mentesülnek az e 
rendelet szerinti valamennyi díj alól.

(15) Az Unió kis- és középvállalkozások 
támogatását célzó politikájával 
összhangban csökkentett díjakat, halasztott 
díjfizetést és adminisztratív 
segítségnyújtást kell alkalmazni a kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás18

szerinti kis- és középvállalkozásokra. Ezzel 
a politikával összhangban az említett 
ajánlás szerinti mikrovállalkozások 
mentesülnek az e rendelet szerinti 
valamennyi díj alól.

__________________ __________________
18 HL L 124., 2003.5.20., 36. o. 18 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Indokolás

A csökkentett díjakat, a halasztott díjfizetést és az adminisztratív segítségnyújtást a 
726/2004/EK rendelet már megállapította.

Módosítás 30
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A generikus gyógyszerekre, a bevált 
orvosi felhasználásra vonatkozó 
rendelkezések szerint engedélyezett 

(16) A bevált orvosi felhasználásra 
vonatkozó rendelkezések szerint 
engedélyezett gyógyszerekre, az 
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gyógyszerekre, az engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerekre és az 
engedélyezett növényi eredetű 
gyógyszerekre csökkentett éves átalánydíj 
érvényes, mivel ezek a termékek általában 
megalapozott biztonságossági profillal 
rendelkeznek. Azonban azokban az 
esetekben, amikor ezek a termékek egy 
uniós szintű farmakovigilanciai eljárás 
részei, a teljes díjat kell felszámítani 
tekintettel az elvégzett munkára. Mivel a 
farmakovigilanciai jogszabályok elősegítik 
az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok közös végzését, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak meg kell osztaniuk az 
alkalmazandó díjat a közös vizsgálat 
benyújtása esetén.

engedélyezett homeopátiás gyógyszerekre 
és az engedélyezett növényi eredetű 
gyógyszerekre csökkentett éves átalánydíj 
érvényes, mivel ezek a termékek általában 
megalapozott biztonságossági profillal 
rendelkeznek. Azonban azokban az 
esetekben, amikor ezek a termékek egy 
uniós szintű farmakovigilanciai eljárás 
részei, a teljes díjat kell felszámítani 
tekintettel az elvégzett munkára. Mivel a 
farmakovigilanciai jogszabályok elősegítik 
az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok közös végzését, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak meg kell osztaniuk az 
alkalmazandó díjat a közös vizsgálat 
benyújtása esetén.

Or. en

Indokolás

Az éves átalánydíj valamennyi generikus gyógyszerre vonatkozó szisztematikus 
csökkentésének elve nem indokolható, és ezért ez a csökkentés törlendő.

Módosítás 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A generikus gyógyszerekre, a bevált 
orvosi felhasználásra vonatkozó 
rendelkezések szerint engedélyezett 
gyógyszerekre, az engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerekre és az 
engedélyezett növényi eredetű 
gyógyszerekre csökkentett éves átalánydíj 
érvényes, mivel ezek a termékek általában 
megalapozott biztonságossági profillal 
rendelkeznek. Azonban azokban az 
esetekben, amikor ezek a termékek egy 
uniós szintű farmakovigilanciai eljárás 

(16) A generikus gyógyszerekre, a bevált 
orvosi felhasználásra vonatkozó 
rendelkezések szerint engedélyezett 
gyógyszerekre, az Unióban legalább 10 
éve engedélyezett gyógyszerekre, az 
engedélyezett homeopátiás gyógyszerekre 
és az engedélyezett növényi eredetű 
gyógyszerekre csökkentett éves átalánydíj 
érvényes, mivel ezek a termékek általában 
megalapozott biztonságossági profillal 
rendelkeznek. Azonban azokban az 
esetekben, amikor ezek a termékek egy 
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részei, a teljes díjat kell felszámítani 
tekintettel az elvégzett munkára. Mivel a 
farmakovigilanciai jogszabályok elősegítik 
az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok közös végzését, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak meg kell osztaniuk az 
alkalmazandó díjat a közös vizsgálat 
benyújtása esetén.

uniós szintű farmakovigilanciai eljárás 
részei, a teljes díjat kell felszámítani 
tekintettel az elvégzett munkára. Mivel a 
farmakovigilanciai jogszabályok elősegítik 
az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok közös végzését, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak meg kell osztaniuk az 
alkalmazandó díjat a közös vizsgálat 
benyújtása esetén.

Or. en

Módosítás 32
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Ügynökség aránytalan 
adminisztratív munkaterhének az 
elkerülése érdekében az e rendeletben 
meghatározott díjcsökkentések és 
mentességek a forgalombahozatali 
engedély jogosultja által tett nyilatkozaton 
alapulnak, amelyben díjcsökkentésre vagy 
mentességre jogosultnak vallja magát. 
Ezért a valótlan információk benyújtásának 
megelőzése érdekében ilyen esetben az 
alkalmazandó díj összegét meg kell emelni.

(18) Az Ügynökség aránytalan 
adminisztratív munkaterhének az 
elkerülése érdekében az e rendeletben 
meghatározott díjcsökkentések és 
mentességek a forgalombahozatali 
engedély jogosultja által tett nyilatkozaton 
alapulnak, amelyben díjcsökkentésre vagy 
mentességre jogosultnak vallja magát, és 
amelynek helytállóságát az Ügynökség 
ellenőrizheti. Ezért a valótlan információk 
benyújtásának határozott 
megakadályozása érdekében ilyen esetben 
az alkalmazandó díj összegét meg kell 
emelni.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedélyek jogosultjai a díjcsökkentés vagy mentesség igénylésével 
kapcsolatos jogosultságuk összes bizonyítékát aktívan benyújtják az Ügynökségnek, hogy az 
szükség esetén ellenőrizhesse azok helytállóságát.
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Módosítás 33
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A törzskönyvezett homeopátiás és 
növényi eredetű gyógyszerek nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A 2001/83/EK irányelv 14. cikkével és 16a. cikkével összhangban. Az e készítményeket érintő 
farmakovigilanciai tevékenységek a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

Módosítás 34
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet meghatározza azokat az 
uniós szinten végzett tevékenységeket, 
amelyekre díjak fizetendők, az adott díjak 
összegét és fizetésének szabályait, valamint 
az előadók javadalmazásának a szintjét.

(2) E rendelet meghatározza azokat az 
uniós szinten végzett farmakovigilanciai 
tevékenységeket, amelyekre díjak 
fizetendők, az adott díjak összegét és 
fizetésének szabályait, valamint az 
Ügynökség, az előadók és a társelőadók
javadalmazásának a szintjét.

Or. en

Módosítás 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok nem vethetnek ki díjat 
azokra a farmakovigilanciai 
tevékenységekre, amelyek már jelenleg is 
ezen irányelv hatálya alá tartoznak.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak, illetve az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetett díjakat egyértelműen 
külön kell választani egymástól.

Módosítás 36
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „díjazási egység”: a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában említett adatbázisban szereplő, a 
szóban forgó rendelet 57. cikke (2) 
bekezdésében említett, az Unióban 
engedélyezett emberi felhasználásra szánt 
összes gyógyszert tartalmazó jegyzékből 
származó információkon alapuló minden 
egyes tétel.

1. „díjazási egység”: a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában említett adatbázisban szereplő 
gyógyszertermék-információk közül vett 
következő adathalmaz által meghatározott 
egység:

a) a forgalombahozatali engedély 
jogosultja;
b) a forgalombahozatali engedély 
érvényessége szerinti ország;
c) hatóanyag(ok);
d) gyógyszerforma.

Or. en

Indokolás

A gyógyszer neve (amely szerepel az előadó 6. módosításában) gyakran tartalmazza a 
hatáserősséget, ezért itt a gyógyszer nevének törlésével elkerülhető lenne, hogy a 
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forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak ugyanazért a termékért többször számítsanak 
fel díjat.

Módosítás 37
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „díjazási egység”: a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában említett adatbázisban szereplő, a 
szóban forgó rendelet 57. cikke (2) 
bekezdésében említett, az Unióban 
engedélyezett emberi felhasználásra szánt 
összes gyógyszert tartalmazó jegyzékből 
származó információkon alapuló minden 
egyes tétel.

1. „díjazási egység”: a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában említett adatbázisban szereplő 
gyógyszertermék-információk közül vett 
következő adathalmaz által meghatározott 
egység:

a) a forgalombahozatali engedély 
jogosultja;
b) az engedélyezés helye szerinti ország;
c) hatóanyag(ok);
d) gyógyszerforma.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „díjazási egység”: a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában említett adatbázisban szereplő, a 
szóban forgó rendelet 57. cikke (2) 
bekezdésében említett, az Unióban 
engedélyezett emberi felhasználásra szánt 
összes gyógyszert tartalmazó jegyzékből 
származó információkon alapuló minden 
egyes tétel.

1. „díjazási egység”: a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában említett adatbázisban szereplő 
gyógyszertermék-információk közül vett 
következő adathalmaz által meghatározott 
egység:

a) a forgalombahozatali engedély 
jogosultja;
b) a forgalombahozatali engedély 
érvényessége szerinti ország;
c) hatóanyag(ok);
d) gyógyszerforma.

Or. en

Indokolás

A „díjazási egységet” a gyógyszerforma szintjén kell meghatározni. A dokumentált adatok 
számának koherenciáját biztosítandó a fogalommeghatározásból ki kell zárni a „gyógyszer 
nevét”. Ezzel megelőzhető az a probléma, amelyet a különbözőképpen elnevezett gyógyszerek 
jelentenek.

Módosítás 39
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az Ügynökség az (1) bekezdés a) 
pontja szerint díjat szab ki, az 
Ügynökségnek javadalmazást kell fizetnie 
a tagállam által a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottságba kinevezett 
előadó vagy a koordinációs csoportban 
dolgozó előadó (továbbiakban: előadó) 

(2) Ha az Ügynökség az (1) bekezdés a) 
pontja szerint díjat szab ki, az 
Ügynökségnek javadalmazást kell fizetnie 
a tagállam által a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottságba kinevezett 
előadó és társelőadó vagy a koordinációs 
csoportban előadóként eljáró tagállam
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számára az Ügynökség vagy a 
koordinációs csoport számára végzett 
munkáért. Ezt a javadalmazást a 9. cikk 
szerint kell kifizetni.

(továbbiakban: előadó) számára az 
Ügynökség vagy a koordinációs csoport 
számára végzett munkáért. Ezt a 
javadalmazást az előadót vagy társelőadót 
kijelölő, illetve előadóként vagy 
társelőadókén eljáró tagállam számára a 
9. cikk szerint kell kifizetni.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportban az előadóként vagy társelőadóként eljáró tagállam vesz részt. A 
javadalmazást minden esetben a tagállamnak kell kifizetni, mivel az előadó és a társelőadó 
mindig a tagállami értékelők csapatán belül végzi a munkáját. A javadalmazás nyilvánvalóan 
lehetővé teszi a tagállam számára a farmakovigilanciai munka elvégzését. A díjat valójában 
az értékelő jelentés kiadásakor kapják meg.

Módosítás 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség díjat szab ki a 
2001/83/EK irányelv 107e. és 107g. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 28. 
cikkében említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések
értékelésére.

(1) Az Ügynökség díjat szab ki a 
2001/83/EK irányelv 107e. és 107g. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 28. 
cikkében említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseknek a
2001/83/EK irányelv I. melléklete szerinti 
értékelési kritériumok alapján elvégzett 
értékelésére.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség egy nemzetközi uniós gazdálkodó egység. Akkor rendelkezik jogalappal az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésére, ha a vonatkozó technikai kritériumok 
EU-szerte hatályban vannak.
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Módosítás 41
Alojz Peterle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség díjat szab ki a 
2001/83/EK irányelv 107e. és 107g. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 28. 
cikkében említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések
értékelésére.

(1) Az Ügynökség díjat szab ki a 
2001/83/EK irányelv 107e. és 107g. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 28. 
cikkében említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseknek a
2001/83/EK irányelv I. melléklete szerinti 
értékelési kritériumok alapján elvégzett 
értékelésére.

Or. en

Módosítás 42
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség díjat szab ki a 
2001/83/EK irányelv 107e. és 107g. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 28. 
cikkében említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések
értékelésére.

(1) Az Ügynökség díjat szab ki a 
2001/83/EK irányelv 107e. és 107g. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 28. 
cikkében említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseknek a
2001/83/EK irányelv I. melléklete szerinti 
értékelési kritériumok alapján elvégzett 
értékelésére.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az Ügynökség kizárólag akkor rendelkezik jogalappal az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésére, ha a vonatkozó technikai kritériumok az egész 
EU-ban hatályban vannak.
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Módosítás 43
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2001/83/EK irányelv 1. cikke 5. 
pontjában meghatározott homeopátiás 
gyógyszerek és 2001/83/EK irányelv 1. 
cikke 30. pontjában meghatározott 
növényi eredetű gyógyszerek tekintetében 
a melléklet I. részében megállapított 
csökkentett díj alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A javaslat indokolásában ismertetett elvekkel, nevezetesen a méltányossággal, az elvégzett 
munka és a díj típusa és mértéke közötti megfelelő kapcsolattal és az arányossággal, valamint 
a homeopátiás gyógyszerek termékkategóriájának egyszerűségével és gyakorlatiasságával is 
összhangban az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések díját általánosságban az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentésenként felszámított általános díj 10%-ával kell csökkenteni.

Módosítás 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díj összegének meghatározása a 
melléklet I. részében található.

(2) A díj összegének meghatározása a 
melléklet I. részében található. Az 
Ügynökség az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések 
értékelésének 3 csoportját fogja 
meghatározni, a munkaterhelésnek 
megfelelően.

Or. en
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Indokolás

Az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekért egyetlen, a kapcsolódó munkaterhelést 
teljességgel figyelmen kívül hagyó értékelési díjat nem helyénvaló megállapítani. Konkrét 
esetekben azonban megfelelő lenne az érintett hatóanyagokat az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésének három csoportjába kategorizálni, az értékeléssel 
járó munkaterheléstől függően – és differenciált díjakkal. Ez a megközelítés megfelelő 
egyensúlyt teremtene egyrészről az előfeltételként szereplő standardizált módszer, másrészről 
pedig az egyenlőtlen bánásmód elkerülése között.

Módosítás 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha csak egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja köteles időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést benyújtani az 
(1) bekezdésben említett eljárások 
keretében, az Ügynökség az alkalmazandó 
díj teljes összegét arra a 
forgalombahozatali engedély jogosultjára 
szabja ki.

(3) Ha csak egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja köteles időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést benyújtani az 
(1) bekezdésben említett eljárások 
keretében, az Ügynökség az alkalmazandó 
díj teljes összegét arra a 
forgalombahozatali engedély jogosultjára 
szabja ki. Rendkívüli esetekben azonban –
pl. az érintett termékkel kapcsolatos 
gazdasági okokból – maximális felső 
díjkorlát alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szerint az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésére 
eljárásalapú díjat terveznek: hatóanyagonként 19 500 EUR-t. Olyan esetekben, amikor a 
forgalombahozatali engedélynek csak egyetlen érintett jogosultja van, ez a díj indokolatlanul 
magas lehet, különösen rendkívüli esetekben. Ilyen eset lehet többek között, ha a szóban forgó 
termékkel kapcsolatos éves forgalom alacsony és a további költségek olyan helyzetet 
teremtenének, hogy a forgalombahozatali engedélyről gazdasági okokból le kellene mondani.

Módosítás 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha csak egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja köteles időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést benyújtani az 
(1) bekezdésben említett eljárások 
keretében, az Ügynökség az alkalmazandó 
díj teljes összegét arra a 
forgalombahozatali engedély jogosultjára 
szabja ki.

(3) Ha csak egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja köteles időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést benyújtani az 
(1) bekezdésben említett eljárások 
keretében, az Ügynökség az alkalmazandó 
díj teljes összegét arra a 
forgalombahozatali engedély jogosultjára 
szabja ki. Az Ügynökség kivételes 
körülmények esetén lehetővé teheti egy 
megállapodás kidolgozását, hogy segítse a 
forgalombahozatali engedély egyetlen 
jogosultját az alkalmazandó díj 
kifizetésében.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés például a régi gyógyszerek esetében nyújthat segítséget, amelyeket sok 
esetben a forgalombahozatali engedély egyetlen jogosultja gyárt, amennyiben a 
forgalombahozatali engedély jogosultja bizonyítja, hogy az adott termékből származó haszon 
nem elegendő a fent említett díjak kifizetéséhez.

Módosítás 47
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem várhat gazdasági hasznot a 
díjjal kapcsolatban, és ha:
a) a terápiás javallat miatt közérdek 
fűződik a készítmény forgalomba
hozatalához, vagy
b) a készítmény célcsoportja kicsi,
a fizetendő összeget a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának kérelmére a 
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melléklet I. része 2. pontjának második
albekezdésében megállapítottak szerint 
csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A forgalombahozatali engedélyek 
azon jogosultjai, akiknek e cikk szerint 
díjat számítanak fel, az (1) bekezdésben 
említett értékelésért valamely illetékes 
hatóság által felszámított bármilyen egyéb 
díj alól mentesülnek, beleértve többek 
között a 2001/83/EK irányelv 107g. 
cikkének (2) és (4) bekezdésével 
összhangban benyújtott módosításokért 
felszámított díjakat is.

Or. en

Indokolás

Az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésének következményeként felmerülő 
módosításokat a teljes értékelési folyamat szerves részének kell tekinteni, és azokért nemzeti 
szinten nem számítható fel további díj, mivel semmilyen második tudományos értékelés nem 
szükséges.

Módosítás 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség a 2001/83/EK irányelv 
21a. cikkének b) pontjában és 22a. cikke 

(1) Az Ügynökség a 2001/83/EK irányelv 
21a. cikkének b) pontjában és 22a. cikke 
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(1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 
726/2004/EK rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének cb) pontjában és 10a. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok esetében díjat szab ki azok 
2001/83/EK irányelv 107n–107q. cikke és 
726/2004/EK rendelet 28b. cikke szerinti 
értékeléséért.

(1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 
726/2004/EK rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének cb) pontjában és 10a. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjában említett, 
egynél több tagállamban elvégzett,
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok esetében díjat szab ki azok 
2001/83/EK irányelv 107n–107q. cikke és 
726/2004/EK rendelet 28b. cikke szerinti 
értékeléséért.

Or. en

Indokolás

A 2001/83/EK irányelv 107n. cikkének (1) bekezdésével összhangban, amely mentességet ír 
elő az egynél több tagállamban elvégzett vizsgálatokra.

Módosítás 50
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem várhat gazdasági hasznot a 
díjjal kapcsolatban, és ha:
a) a terápiás javallat miatt közérdek 
fűződik a készítmény forgalomba 
hozatalához, vagy
b) a készítmény célcsoportja kicsi,
 a fizetendő összeget a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának kérelmére a 
melléklet II. része 2. pontjának második
albekezdésében megállapítottak szerint 
csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk szerint díjfizetésre kötelezett 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
mentesülnek az illetékes hatóság által az 
(1) bekezdésben említett vizsgálatok 
benyújtásáért kiszabott egyéb díj fizetése 
alól.

(6) Az e cikk szerint díjfizetésre kötelezett 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
mentesülnek az illetékes hatóság által az 
(1) bekezdésben említett vizsgálatok 
benyújtásáért kiszabott egyéb díj fizetése 
alól, beleértve többek között a 2001/83/EK 
irányelv 107p. cikkének (2) bekezdésével 
és 107q. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban benyújtott módosításokért 
felszámított díjakat is.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat értékelésének következményeként 
felmerülő módosításokat a teljes értékelési folyamat szerves részének kell tekinteni, és azokért 
nemzeti szinten nem számítható fel további díj, mivel semmilyen második tudományos 
értékelés nem szükséges.

Módosítás 52
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség a 2001/83/EK irányelv
107i–107k. cikke és 31. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdése, 
valamint a 726/2004/EK rendelet 20. 
cikkének (8) bekezdése szerinti 
farmakovigilanciai adatok értékelésének 
eredményeképpen kezdeményezett eljárás 
keretében végrehajtott értékelésért díjat 
szab ki.

(1) Az Ügynökség a 2001/83/EK irányelv 
107i–107k. cikke szerinti 
farmakovigilanciai adatok értékelésének 
eredményeképpen kezdeményezett eljárás 
keretében végrehajtott értékelésért díjat 
szab ki. A 2001/83/EK irányelv 31. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
vagy a 726/2004/EK rendelet 20. cikkének 
(8) bekezdésében említett eljárásokból 
eredő költségek a beterjesztő tagállam 
részvételére is kiterjednek.
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Or. en

Indokolás

A gyógyszerbiztonság farmakovigilanciai tevékenységek révén történő biztosítása 
közegészségügyi felelősség is. Ezért a tagállamoknak részben pénzügyi hozzájárulást kell 
nyújtaniuk. A tagállamoktól és az EU-tól érkező korlátozott hozzájárulás azonban nem 
akadályozhatja a jelzések jelentését és a szükséges beterjesztéseket. A sürgős uniós eljárások 
esetében ezért nem szükséges a tagállam részvétele (a 2001/83/EK irányelv 107i.–107k. 
cikkében említettek szerint).

Módosítás 53
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem várhat gazdasági hasznot a 
díjjal kapcsolatban, és ha:
a) a terápiás javallat miatt közérdek 
fűződik a készítmény forgalomba 
hozatalához, vagy
b) a készítmény célcsoportja kicsi,
a fizetendő összeget a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának kérelmére a 
melléklet III. része 2. pontjának második
albekezdésében megállapítottak szerint 
csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A forgalombahozatali engedélyek 
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azon jogosultjai, akiknek e cikk szerint 
díjat számítanak fel, az (1) bekezdésben 
említett értékelésért valamely illetékes 
hatóság által felszámított bármilyen egyéb 
díj alól mentesülnek, beleértve többek 
között a 2001/83/EK irányelv 34. cikkének 
(3) bekezdésével és 35. cikkével 
összhangban benyújtott módosításokért 
felszámított díjakat is.

Or. en

Indokolás

A beterjesztési értékelés következményeként felmerülő módosításokat a teljes értékelési 
folyamat szerves részének kell tekinteni, és azokért nemzeti szinten nem számítható fel díj, 
mivel semmilyen második tudományos értékelés nem szükséges.

Módosítás 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 726/2004/EK rendelet 24., 25a. és 
26. cikke, valamint 57. cikke (1) 
bekezdésének l) pontja szerinti 
informatikai rendszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai tevékenységeiért, az 
említett rendelet 27. cikke szerinti 
kiválasztott orvosi szakirodalom 
figyelemmel kíséréséért, és az említett 
rendelet 28a. cikke szerinti információk 
észleléséért az Ügynökség éves átalánydíjat 
szab ki a melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint.

(1) A 726/2004/EK rendelet 24., 25a. és 
26. cikke, valamint 57. cikke (1) 
bekezdésének l) pontja szerinti 
informatikai rendszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai tevékenységeiért, az 
említett rendelet 27. cikke szerinti 
kiválasztott orvosi szakirodalom 
figyelemmel kíséréséért, és az említett 
rendelet 28a. cikke szerinti információk 
észleléséért az Ügynökség átalánydíjat 
szab ki a melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

Az adatbázist egyszer fogják létrehozni. Ezt követően várhatóan elfogadják az új rendeletet.
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Módosítás 56
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a forgalombahozatali engedély
jogosultja nem várhat gazdasági hasznot a 
díjjal kapcsolatban, és ha:
a) a terápiás javallat miatt közérdek 
fűződik a készítmény forgalomba 
hozatalához, vagy
b) a készítmény célcsoportja kicsi,
a fizetendő összeget a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának kérelmére a 
melléklet IV. része 2. pontjának második
albekezdésében megállapítottak szerint 
csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 57
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint csökkentett éves 
átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkének (1) bekezdésében és 10a. 
cikkében említett gyógyszerek tekintetében 
és a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (5) 
bekezdésében illetve 1. cikkének (30) 
bekezdésében meghatározott engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerek illetve 
engedélyezett növényi eredetű gyógyszerek 
tekintetében.

(5) A melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint csökkentett éves 
átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkének (1) bekezdésében és 10a. 
cikkében említett gyógyszerek tekintetében 
és a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (30) 
bekezdésében meghatározott engedélyezett 
növényi eredetű gyógyszerek tekintetében.
A 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (5) 
bekezdésében meghatározott engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerek esetében nem 
alkalmazandó átalánydíj.
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Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 58
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint csökkentett éves 
átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkének (1) bekezdésében és 10a.
cikkében említett gyógyszerek tekintetében 
és a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (5) 
bekezdésében illetve 1. cikkének (30) 
bekezdésében meghatározott engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerek illetve 
engedélyezett növényi eredetű gyógyszerek 
tekintetében.

(5) A melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint csökkentett éves 
átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 
10a. cikkében említett gyógyszerek 
tekintetében és a 2001/83/EK irányelv 1. 
cikkének (5) bekezdésében illetve 1. 
cikkének (30) bekezdésében meghatározott 
engedélyezett homeopátiás gyógyszerek 
illetve engedélyezett növényi eredetű 
gyógyszerek tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az éves átalánydíj valamennyi generikus gyógyszerre vonatkozó szisztematikus 
csökkentésének elve nem indokolható, és ezért ez a csökkentés törlendő.

Módosítás 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint csökkentett éves 
átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkének (1) bekezdésében és 10a. 
cikkében említett gyógyszerek tekintetében
és a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (5) 
bekezdésében illetve 1. cikkének (30) 
bekezdésében meghatározott engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerek illetve 
engedélyezett növényi eredetű gyógyszerek 
tekintetében.

(5) A melléklet IV. részében 
meghatározottak szerint csökkentett éves 
átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkének (1) bekezdésében említett 
generikus gyógyszerekre és a bevált orvosi 
felhasználásnak a 2001/83/EK irányelv
10a. cikkében említett elvével kapcsolatos 
rendelkezések szerint engedélyezett 
gyógyszerekre, a Közösségben legalább 10 
éve engedélyezett összes gyógyszerre, 
valamint a 2001/83/EK irányelv 1. 
cikkének (5) bekezdésében illetve 1. 
cikkének (30) bekezdésében meghatározott 
engedélyezett homeopátiás gyógyszerekre
illetve engedélyezett növényi eredetű 
gyógyszerekre.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek megteremtése érdekében csökkentett éves díjat kell alkalmazni a 
megalapozott biztonsági profilú készítményekre.

Módosítás 60
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség az éves átalánydíjat a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
számára legkésőbb az adott naptári év 
január 31-éig kiállított számlákkal szabja 
ki. Az e cikk szerint fizetendő díjakat a 
számla forgalombahozatali engedély 
jogosultja általi kézhezvételétől számított 
30 naptári napok belül kell kifizetni.

(7) Az Ügynökség az éves átalánydíjat a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
számára legkésőbb az adott naptári év 
január 31-éig kiállított számlákkal szabja 
ki. Az e cikk szerint fizetendő díjakat a 
számla forgalombahozatali engedély 
jogosultja általi kézhezvételétől számítva a 
2011/7/EK irányelvben meghatározott 
időkereten vagy különleges körülmények 
esetén az ügynökség és a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
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között létrejött független megállapodás 
tárgyát képező időkereten belül kell 
kifizetni.

Or. en

Indokolás

Az általánydíj forgalombahozatali engedély jogosultja általi kifizetésének határidejét a 
2011/7/EK irányelvvel összhangban kell megállapítani, amely 30 naptári napot, illetve 
indokolt kivételes körülmények esetén 60 naptári napot határoz meg. Ebben a folyamatban 
további rugalmasságot kell azonban lehetővé tenni, ha az ügynökség és a forgalombahozatali 
engedély jogosultja között létrejött független megállapodás tárgyát képező időkeret van 
érvényben. Ez segítheti a vállalkozásokat a pénzforgalmuk kezelésében a jelenlegi gazdasági 
körülmények között.

Módosítás 61
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely a 7. cikk (5) 
bekezdése szerint csökkentett éves 
átalánydíjra jogosultnak vallja magát, erre 
vonatkozó nyilatkozatot kell tennie az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség a szükséges 
feltételek teljesítése esetén a nyilatkozat 
alapján alkalmazza a díjcsökkentést. Ha a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a 
nyilatkozatot az Ügynökség által kiállított 
számla kézhezvétele után teszi meg, a 
nyilatkozatot a számla kézhezvételét 
követő 30 naptári napon belül kell 
megtennie.

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely a 7. cikk (5) 
bekezdése szerint csökkentett éves 
átalánydíjra jogosultnak vallja magát, erre 
vonatkozó nyilatkozatot kell tennie az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség a szükséges 
feltételek teljesítése esetén a nyilatkozat 
alapján alkalmazza a díjcsökkentést. Ha a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a 
nyilatkozatot az Ügynökség által kiállított 
számla kézhezvétele után teszi meg, a 
nyilatkozatot a számla kézhezvételét 
követő 30 naptári napon belül kell 
megtennie. E bekezdés alkalmazásában a 
Bizottság iránymutatásokat tesz közzé 
arról, hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja hogyan készítse el ezt a 
nyilatkozatot.

Or. en
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Módosítás 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely a 7. cikk (5) 
bekezdése szerint csökkentett éves 
átalánydíjra jogosultnak vallja magát, erre 
vonatkozó nyilatkozatot kell tennie az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség a szükséges 
feltételek teljesítése esetén a nyilatkozat 
alapján alkalmazza a díjcsökkentést. Ha a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a 
nyilatkozatot az Ügynökség által kiállított 
számla kézhezvétele után teszi meg, a 
nyilatkozatot a számla kézhezvételét 
követő 30 naptári napon belül kell 
megtennie.

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely a 7. cikk (5) 
bekezdése szerint csökkentett éves 
átalánydíjra jogosultnak vallja magát, erre 
vonatkozó nyilatkozatot kell tennie az 
Ügynökségnek; a Bizottság 
iránymutatásokat tesz közzé arról, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
hogyan készítse el ezt a nyilatkozatot. Az 
Ügynökség a szükséges feltételek 
teljesítése esetén a nyilatkozat alapján 
alkalmazza a díjcsökkentést. Ha a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a 
nyilatkozatot az Ügynökség által kiállított 
számla kézhezvétele után teszi meg, a 
nyilatkozatot a számla kézhezvételét 
követő 30 naptári napon belül kell 
megtennie.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és az átláthatóság biztosítása érdekében a Bizottságnak világos 
iránymutatásokat kell közzétennie arról, hogyan nyújtsa be a forgalombahozatali engedély
jogosultja a saját nyilatkozatát, amikor a 7. cikk (5) bekezdése szerint csökkentett éves 
átalánydíjat kérelmez.

Módosítás 63
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség bármikor kérheti annak 
bizonyítékát, hogy a díjcsökkentés vagy a 

(4) Az Ügynökség bármikor kérheti annak 
bizonyítékát, hogy a díjcsökkentés vagy a 
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díjmentesség feltételei teljesülnek. A 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, a vonatkozó feltételek 
teljesítésének igazolásához szükséges 
információkat be kell nyújtania az 
Ügynökségnek.

díjmentesség feltételei teljesülnek. A 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, a vonatkozó feltételek 
teljesítésének igazolásához szükséges 
információkat be kell nyújtania az 
Ügynökségnek, hogy az ellenőrizni tudja e 
feltételek teljesülését.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedélyek jogosultjai a díjcsökkentés vagy mentesség igénylésével 
kapcsolatos jogosultságuk összes bizonyítékát aktívan benyújtják az Ügynökségnek, hogy az 
szükség esetén ellenőrizhesse azok helytállóságát.

Módosítás 64
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség bármikor kérheti annak 
bizonyítékát, hogy a díjcsökkentés vagy a 
díjmentesség feltételei teljesülnek. A 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, a vonatkozó feltételek 
teljesítésének igazolásához szükséges 
információkat be kell nyújtania az 
Ügynökségnek.

(4) Az Ügynökség bármikor kérheti annak 
bizonyítékát, hogy a díjcsökkentés vagy a 
díjmentesség feltételei teljesülnek. A 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, az Ügynökség kérésének 
kézhezvételét követő hét naptári napon 
belül a vonatkozó feltételek teljesítésének 
igazolásához szükséges információkat be 
kell nyújtania az Ügynökségnek.

Or. en

Indokolás

Az említett igazolásra határidőt kell meghatározni.
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Módosítás 65
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, nem igazolja, hogy jogosult a 
díjcsökkentésre vagy díjmentességre, a 
mellékletben meghatározott díj összegét 
10%-kel meg kell növelni és az 
Ügynökségnek a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeget kell kiszabnia vagy 
adott esetben a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeghez még hiányzó 
összeget.

(5) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, nem igazolja, hogy jogosult a 
díjcsökkentésre vagy díjmentességre, a 
mellékletben meghatározott díj összegét 
20%-kal meg kell növelni és az 
Ügynökségnek a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeget kell kiszabnia vagy 
adott esetben a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeghez még hiányzó 
összeget.

Or. en

Indokolás

A díjcsökkentés vagy -mentesség igényléséhez a forgalombahozatali engedély jogosultjának
alaposan meg kell vizsgálnia, hogy előreláthatólag fennáll-e az adott csökkentés vagy 
mentesség oka.

Módosítás 66
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, nem igazolja, hogy jogosult a 
díjcsökkentésre vagy díjmentességre, a 

(5) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, nem igazolja, hogy jogosult a 
díjcsökkentésre vagy díjmentességre, 
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mellékletben meghatározott díj összegét 
10%-kel meg kell növelni és az 
Ügynökségnek a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeget kell kiszabnia vagy 
adott esetben a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeghez még hiányzó 
összeget.

akkor a mellékletben meghatározott díj 
teljes összege alkalmazandó;

Or. en

Indokolás

Az eljárási díj csökkentésének megalapozatlan igénylése esetén a büntető díjnövelés 
aránytalanul nagy – akár több ezer euró – lenne a vállalkozások számára. Nem szükséges 
ilyen nagy büntetés, az eredeti alapdíj visszaállításának elegendőnek kell lennie.

Módosítás 67
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, nem igazolja, hogy jogosult a 
díjcsökkentésre vagy díjmentességre, a 
mellékletben meghatározott díj összegét 
10%-kel meg kell növelni és az 
Ügynökségnek a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeget kell kiszabnia vagy 
adott esetben a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeghez még hiányzó 
összeget.

(5) Ha a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, amely magát az e rendelet 
szerinti díjcsökkentésre vagy 
díjmentességre jogosultnak vallja vagy 
vallotta, nem igazolja, hogy jogosult a 
díjcsökkentésre vagy díjmentességre, a 
mellékletben meghatározott díj összegét 
50%-kal meg kell növelni és az 
Ügynökségnek a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeget kell kiszabnia vagy 
adott esetben a megnövelt teljes 
alkalmazandó összeghez még hiányzó 
összeget.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a nem helytálló információ benyújtása elleni intézkedéseknek 
szigorúnak kell lenniük.
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Módosítás 68
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként eljár a 4. 
cikkben említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése 
tekintetében;

c) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként vagy 
társelőadóként eljár a 4. cikkben említett 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés 
értékelése tekintetében;

Or. en

Módosítás 69
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a tagállam kinevezett egy képviselőt 
a koordinációs csoportba, aki előadóként 
eljár a 4. cikkben említett időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése 
keretében;

d) ha a tagállam kinevezett egy képviselőt 
a koordinációs csoportba, aki előadóként 
vagy társelőadóként eljár a 4. cikkben 
említett időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentés értékelése keretében;

Or. en

Módosítás 70
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként eljár az 5. 

e) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként vagy 
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cikkben említett engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése 
tekintetében;

társelőadóként eljár az 5. cikkben említett 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatok értékelése tekintetében;

Or. en

Módosítás 71
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként eljár a 6. 
cikkben említett beterjesztések 
tekintetében.

f) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként eljár a 6. 
cikkben említett beterjesztések 
tekintetében. Ebben az esetben a 
beterjesztést elindító tagállam(ok) minden 
szükséges adatot közölnek a jelzésekről, 
de azokat nem választják az adott 
beterjesztés előadójának vagy 
társelőadójának. 

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a beterjesztések indításának kizárólagos oka a 
betegbiztonsággal, a minőséggel, a gyártással vagy hatásfokkal kapcsolatos kérdés legyen, 
illetve a lehetséges összeférhetetlenség látszatának megelőzése érdekében az adott 
beterjesztést indító tagállamo(ka)t nem lehet az adott beterjesztés előadójának/előadóinak 
vagy társelőadójának/társelőadóinak választani.

Módosítás 72
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha a tagállam kinevezett egy tagot a f) ha a tagállam kinevezett egy tagot a 
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farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként eljár a 6. 
cikkben említett beterjesztések 
tekintetében.

farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságba, aki előadóként eljár a 6. 
cikkben említett beterjesztések 
tekintetében. Ha egy tagállam önként 
beterjesztést indít, és előadónak vagy 
társelőadónak nevezik ki, a 
javadalmazásának csak 50%-át kapja 
meg.

Or. en

Indokolás

Ha egy tagállam beterjesztés indítása mellett dönt, kijelölhető ugyan előadónak vagy 
társelőadónak, azonban az esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében a beterjesztés 
költségéhez pénzügyileg hozzá kell járulnia.

Módosítás 73
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság vagy a koordinációs csoport úgy 
dönt, hogy társelőadót nevez ki, a 
javadalmazást meg kell osztani az előadó 
és a társelőadó között.

Ha a farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság vagy a koordinációs csoport úgy 
dönt, hogy társelőadót nevez ki, a 
javadalmazást egyértelmű és átlátható 
számlák alapján meg kell osztani az 
előadó és a társelőadó között, amelyek 
pontosan feltüntetik az előadó és a 
társelőadók által az értékelések egyes 
részeire fordított munkaórák számát és a 
kapcsolódó költségeket. A munkaórák 
fenti mennyiségét érthető, megindokolt és 
igazolható módon kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Az előadók és társelőadók által nyújtott szolgáltatások részletes költségeit egyértelműen fel 
kell tüntetni az Ügynökségnek küldött számlákon.
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Módosítás 74
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
javadalmazást csak azután kell kifizetni, 
hogy a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottság általi 
elfogadásra szánt ajánláshoz készített 
végleges értékelési jelentést az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátották.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
javadalmazást csak azután kell kifizetni, 
hogy a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottság általi 
elfogadásra szánt ajánláshoz készített 
végleges értékelési jelentést az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátották. Ezt a jelentést 
hiánytalan és felhasználható változatban 
az Ügynökség munkanyelvére lefordítva 
kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

Az előadók és társelőadók felelősek azért, hogy a jelentésüket az Ügynökség munkanyelvére 
hiánytalanul lefordított változatban adják le. Ha az előadók és a társelőadók egy jelentést 
csak a saját nyelvükön vagy nem megfelelően lefordított változatban adnak le, és az 
Ügynökség ennek következtében kénytelen a fordításon dolgozni, a díjat ettől eltérően kell 
megosztani.

Módosítás 75
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A javadalmazást a 726/2004/EK 
rendelet 62. cikket (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett írásos 
szerződésnek megfelelően kell kifizetni. A 
javadalmazás kifizetésével kapcsolatos 
minden banki költséget az Ügynökség 
visel.

(5) A javadalmazást a 726/2004/EK 
rendelet 62. cikket (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett írásos 
szerződésnek megfelelően és a 2011/7/EK 
irányelvben meghatározott időkereten 
belül kell kifizetni. A javadalmazás 
kifizetésével kapcsolatos minden banki 
költséget az Ügynökség visel.
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Or. en

Indokolás

Az Ügynökség által a tagállami előadók számára teljesített kifizetések határidejét a 
2011/7/EK irányelvvel összhangban kell megállapítani, amely 30 naptári napot, illetve 
indokolt kivételes körülmények esetén 60 naptári napot határoz meg.

Módosítás 76
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az átutalás célja nem állapítható 
meg, az Ügynökségnek határidőt kell 
szabnia, ameddig a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának írásban értesítenie 
kell a kifizetés céljáról. Ha a határidő 
lejárta előtt az Ügynökség nem kap 
értesítést a kifizetés céljáról, a kifizetést 
érvénytelennek tekinteni és az érintett 
összeget vissza kell fizetni a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának.

(2) Ha az átutalás célja nem állapítható 
meg, és az Ügynökséget erről 30 napon 
belül írásban értesítik, a kifizetést 
érvénytelennek tekinteni és az érintett 
összeget vissza kell fizetni a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának.

Or. en

Indokolás

A részletes információk konkrét kifizetés céljából történő benyújtására vonatkozó határidőket 
már a jogszabályban világosan meg kell határozni ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek az 
Ügynökségre nehezedő további igazgatási terhek.

Módosítás 77
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az Ügynökségnek a következő pénzügyi Az Ügynökségnek a következő pénzügyi 
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évre vonatkozó összkiadás és -bevétel 
becslésének 726/2004/EK rendelet 67. 
cikke (6) bekezdése szerinti elkészítésekor 
a farmakovigilanciai tevékenységekkel 
kapcsolatos bevételre vonatkozó 
információkat is figyelembe kell vennie.
Ezeknek az információknak külön kell 
rendelkezésre állniuk az éves átalánydíj és 
a 3. cikk (a) bekezdésében említett egyes 
eljárások díjai tekintetében. Az 
Ügynökségnek konkrét analitikus 
információkat is biztosítania kell a 
farmakovigilanciai tevékenységei 
bevételére és kiadására vonatkozóan, ami 
lehetővé teszi az éves átalánydíj és a 3. 
cikk (a) bekezdésében említett egyes 
eljárások díjai szétválasztását.

évre vonatkozó összkiadás és -bevétel 
becslésének 726/2004/EK rendelet 67. 
cikke (6) bekezdése szerinti elkészítésekor 
a farmakovigilanciai tevékenységekkel 
kapcsolatos bevételre vonatkozó 
információkat is figyelembe kell vennie, 
amelyeket az adatbázisban szereplő 
díjazásiegység-tételek számára kell 
alapozni. Az Ügynökségnek konkrét 
analitikus információkat is biztosítania kell 
a farmakovigilanciai tevékenységei 
bevételére és kiadására vonatkozóan, ami 
lehetővé teszi az éves átalánydíj és a 3. 
cikk (a) bekezdésében említett egyes 
eljárások díjai szétválasztását.

Or. en

Indokolás

A teljes költségvetés pontos előrejelzése és tervezése érdekében tanácsos annak méretét 
kizárólag az éves átalánydíjhoz kötni. Ez lehetővé teszi a tagállami előadók számára azt is, 
hogy az eljárásokért a díjak összegéből nagyobb részt kapjanak.

Módosítás 78
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatója a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente információkat szolgáltat a 
költségekre esetlegesen kihatással bíró 
elemekről, amelyeket az e rendelet szerinti 
díjakból fedeznek. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 
költségek lebontását az előző évre és egy 
előrejelzést a következő évre vonatkozóan. 
Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente egyszer a melléklet IV. részében 

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatója a 
Bizottság, az igazgatótanács, a 
Számvevőszék és a tagállamok számára 
évente információkat szolgáltat a 
költségekre esetlegesen kihatással bíró 
elemekről, amelyeket az e rendelet szerinti 
díjakból fedeznek. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 
költségek lebontását az előző évre és egy 
előrejelzést a következő évre vonatkozóan. 
Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának
emellett nyilvános éves jelentésében 
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meghatározott teljesítésre vonatkozó 
információkat kell szolgáltatnia a (3) 
bekezdésben említett teljesítmény mutatók
alapján.

nyíltan közzé kell tennie ezt az áttekintést. 
Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente egyszer a melléklet V. részében 
meghatározott teljesítésre vonatkozó 
információkat kell szolgáltatnia a (3) 
bekezdésben említett teljesítménymutatók
alapján.

Or. en

Indokolás

A díjak folyamatában fontos az átláthatóság és a nyíltság biztosítása az elszámolások 
pénzügyi szabálytalanságainak megelőzése és feltárása, valamint annak érdekében, hogy 
segítséget nyújtsanak a vállalkozásoknak a meglevő költségek elleni jogszerű panaszok elleni
fellebbezéshez, illetve az esetleges későbbi költségek költségvetésen belüli eredményes 
kezeléséhez.

Módosítás 79
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatója a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente információkat szolgáltat a 
költségekre esetlegesen kihatással bíró 
elemekről, amelyeket az e rendelet szerinti 
díjakból fedeznek. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 
költségek lebontását az előző évre és egy 
előrejelzést a következő évre vonatkozóan. 
Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente egyszer a melléklet IV. részében 
meghatározott teljesítésre vonatkozó 
információkat kell szolgáltatnia a (3) 
bekezdésben említett teljesítmény mutatók
alapján.

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatója az 
Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság, a Számvevőszék és a 
tagállamok számára a 726/2004/EK 
rendelet 65. cikkének (10) bekezdésével 
összhangban megküldött éves jelentésben 
információkat szolgáltat a költségekre 
esetlegesen kihatással bíró elemekről, 
amelyeket az e rendelet szerinti díjakból 
fedeznek. Ezeknek az információknak 
tartalmazniuk kell a költségek lebontását az 
előző évre és egy előrejelzést a következő 
évre vonatkozóan. Az Ügynökség ezt az 
áttekintést nyilvános éves jelentésében is 
közzéteszi. Az Ügynökség ügyvezető 
igazgatójának a Bizottság és az 
igazgatótanács számára évente egyszer a 
melléklet V. részében meghatározott 
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teljesítésre vonatkozó információkat kell 
szolgáltatnia teljesítménymutatók alapján.

Or. en

Módosítás 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatója a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente információkat szolgáltat a 
költségekre esetlegesen kihatással bíró 
elemekről, amelyeket az e rendelet szerinti 
díjakból fedeznek. Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell a 
költségek lebontását az előző évre és egy 
előrejelzést a következő évre vonatkozóan. 
Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának a 
Bizottság és az igazgatótanács számára 
évente egyszer a melléklet IV. részében 
meghatározott teljesítésre vonatkozó 
információkat kell szolgáltatnia a (3) 
bekezdésben említett teljesítmény mutatók 
alapján.

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatója az 
Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság, a Számvevőszék és a 
tagállamok számára a 726/2004/EK 
rendelet 65. cikkének (10) bekezdésével 
összhangban megküldött éves jelentésben 
információkat szolgáltat a költségekre 
esetlegesen kihatással bíró elemekről, 
amelyeket az e rendelet szerinti díjakból 
fedeznek. Ezeknek az információknak 
tartalmazniuk kell a költségek lebontását az 
előző évre és egy előrejelzést a következő 
évre vonatkozóan. Az Ügynökség ezt az 
áttekintést nyilvános éves jelentésében is 
közzéteszi. Az Ügynökség ügyvezető 
igazgatójának a Bizottság és az 
igazgatótanács számára évente egyszer a 
melléklet V. részében meghatározott 
teljesítésre vonatkozó információkat kell 
szolgáltatnia a (3) bekezdésben említett 
teljesítmény mutatók alapján.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az EMA pénzügyi jelentéstétele látható és átlátható legyen.

Módosítás 81
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
figyelemmel kísérés tekintetében a 
Bizottság szükség esetén kiigazíthatja a 
mellékletben meghatározott díjak összegét 
és előadók javadalmazásának az összegét a 
16. cikk szerint. Ezek a kiigazítások a 
vonatkozó módosító jogi aktus 
hatálybalépését követő április 1-jén lépnek 
érvénybe.

(5) A (4) bekezdésben említett 
figyelemmel kísérés tekintetében a 
Bizottság szükség esetén kiigazíthatja a 
mellékletben meghatározott díjak összegét 
és az előadók és a társelőadók 
javadalmazásának az összegét a 16. cikk 
szerint. Ezek a kiigazítások a vonatkozó 
módosító jogi aktus hatálybalépését követő 
április 1-jén lépnek érvénybe.

Or. en

Módosítás 82
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a melléklet I–V. 
részének módosítására.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy kizárólag az inflációs ingadozások 
figyelembevétele érdekében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a melléklet I–V. részének 
módosítására. A díjak növeléséről vagy 
csökkentéséről az Ügynökség 
díjrendszerének átfogó felülvizsgálata 
részeként fognak határozni, amelyet 2015 
elejére terveznek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2015-ben javaslatot fog elfogadni az Ügynökség által felszámított összes díj 
felülvizsgálatáról. A Bizottság ezen a ponton javasolni fogja a díjakról szóló rendelet
megsemmisítését és a díjak ezen új, átfogó jogi eszközbe való beépítését. Ezért az inflációs 
ingadozások figyelembevételének kivételével 2015 előtt nem lesz szükség a díjak 
módosítására.
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Módosítás 83
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az összegek módosításának az 
Ügynökség költségeinek és a 9. cikkben 
meghatározott előadók általi értékelés 
költségének az értékelésén kell alapulnia 
vagy a 15. cikk (4) bekezdésében említett 
infláció figyelemmel kísérésen.

(2) Az összegek módosításának az 
Ügynökség költségeinek és a 9. cikkben 
meghatározott előadók általi értékelés 
költségének az átlátható és nyílt 
értékelésén kell alapulnia vagy a 15. cikk 
(4) bekezdésében említett infláció 
figyelemmel kísérésen.

Or. en

Módosítás 84
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az összegek módosításának az 
Ügynökség költségeinek és a 9. cikkben 
meghatározott előadók általi értékelés 
költségének az értékelésén kell alapulnia 
vagy a 15. cikk (4) bekezdésében említett 
infláció figyelemmel kísérésen.

(2) Az összegek módosításának az 
Ügynökség költségeinek és a 9. cikkben 
meghatározott előadók általi értékelés 
költségének az átlátható értékelésén kell 
alapulnia vagy a 15. cikk (4) bekezdésében 
említett infláció figyelemmel kísérésen.

Or. en

Módosítás 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az összegek módosításának az 
Ügynökség költségeinek és a 9. cikkben 
meghatározott előadók általi értékelés 
költségének az értékelésén kell alapulnia 
vagy a 15. cikk (4) bekezdésében említett 
infláció figyelemmel kísérésen.

(2) Az összegek módosításának az 
Ügynökség költségeinek és a 9. cikkben 
meghatározott előadók általi értékelés 
költségének az átlátható értékelésén kell 
alapulnia vagy a 15. cikk (4) bekezdésében 
említett infláció figyelemmel kísérésen.

Or. en

Módosítás 86
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet elfogadásának időpontjában a 
számításokhoz alapként felhasznált 
díjazási egységek száma […].

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség és az érthetőség kedvéért a díjazási egységeknek a díjak kiszámításához 
felhasznált számát közvetlenül a rendelet szövegében kell meghatározni.

Módosítás 87
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 7. cikkben és a melléklet IV. 
részében említett éves átalánydíj csak hat 
hónappal azután lép hatályba, hogy az 
Ügynökség az Eudravigilance adatbázist 
teljes körűen működőnek nyilvánítja a 
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726/2004/EK rendelet 24. cikke (2) 
bekezdése harmadik albekezdésének 
alkalmazásában.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek az éves átalánydíj által fedezett összes tevékenységet képesnek kell lennie a 
jogszabályban említettek szerint elvégezni. Ennek érdekében az Eudravigilance adatbázisnak 
teljes körűen működtethetőnek és megfelelően működőképesnek kell lennie, mielőtt az 
Ügynökség az említett díjat kiróhatná.

Módosítás 88
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések értékelésének a díja 
eljárásonként 19 500 EUR. Az előadó erre 
vonatkozó javadalmazása 13 100 EUR.

(1) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések értékelésének a díja 
eljárásonként 19 500 EUR. Az előadó erre 
vonatkozó javadalmazása 13 100 EUR, a 
társelőadó erre vonatkozó javadalmazása 
pedig 1500 EUR.

Or. en

Indokolás

Az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése esetén a munka zömét az előadó végzi, 
de a társelőadó munkáját is meg kell téríteni.

Módosítás 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában a következő díjak 
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alkalmazandók:
i. 1. kategória: az alkalmazandó összeg 
100%-a;
ii. 2. kategória: az alkalmazandó összeg 
50%-a;
iii. 3. kategória: az alkalmazandó összeg 
10%-a.

Or. en

Indokolás

Az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekért egyetlen, a kapcsolódó munkaterhelést 
teljességgel figyelmen kívül hagyó értékelési díjat nem helyénvaló megállapítani. Bizonyos 
mértékig jogos szabványosított módszert alkalmazni a díjak kiszámítására. Konkrét esetekben 
azonban megfelelő lenne az érintett hatóanyagokat az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések értékelésének három csoportjába kategorizálni, az értékeléssel járó 
munkaterheléstől függően – és differenciált díjakkal.

Módosítás 90
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A forgalomba hozatali engedélyek 
jogosultjai, illetve a 4. cikk (1a) 
bekezdésében említett homeopátiás vagy 
növényi eredetű gyógyszerek 
törzskönyveinek jogosultjai az (1) 
bekezdésben említett összeg 10%-át fizetik.

Or. en

Indokolás

A javaslat indokolásában ismertetett elvekkel, nevezetesen a méltányossággal, az elvégzett 
munka és a díj típusa és mértéke közötti megfelelő kapcsolattal és az arányossággal, valamint 
a homeopátiás gyógyszerek termékkategóriájának egyszerűségével és gyakorlatiasságával is 
összhangban az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések díját általánosságban az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentésenként felszámított általános díj 10%-ával kell csökkenteni.
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Módosítás 91
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (5) bekezdésének
alkalmazása során a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

(2) A 4. cikk (5) bekezdése első 
albekezdésének alkalmazásában a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

A 4. cikk (5) bekezdése második 
albekezdésének alkalmazásában a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
az alkalmazandó összeg legfeljebb 60%-át 
fizetik.

Or. en

Módosítás 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásában rendkívüli esetekben a 
forgalombahozatali engedély érintett 
jogosultja az alkalmazandó összeg 40%-
ának megfelelő maximális díjat fizet.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szerint az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésére 
eljárásalapú díjat terveznek: hatóanyagonként 19 500 EUR-t. Olyan esetekben, amikor a 
forgalombahozatali engedélynek csak egyetlen érintett jogosultja van, ez a díj indokolatlanul 
magas lehet, különösen rendkívüli esetekben. Ilyen eset lehet többek között, ha a szóban forgó 
termékkel kapcsolatos éves forgalom alacsony és a további költségek olyan helyzetet 
teremtenének, hogy a forgalombahozatali engedélyről gazdasági okokból le kellene mondani.
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Módosítás 93
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
10%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
20%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

A díjcsökkentés vagy -mentesség igényléséhez a forgalombahozatali engedély jogosultjának 
alaposan meg kell vizsgálnia, hogy előreláthatólag fennáll-e az adott csökkentés vagy 
mentesség oka.

Módosítás 94
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
10%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
50%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

Or. en
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Módosítás 95
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
értékelésének a díja eljárásonként 43 000 
EUR. Az előadó erre vonatkozó 
javadalmazása 18 200 EUR.

(1) Az engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
értékelésének a díja eljárásonként 43 000 
EUR. Az előadó erre vonatkozó 
javadalmazása 30 000 EUR, a társelőadó 
erre vonatkozó javadalmazása pedig 
10 000 EUR.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése sok munkát jelent az előadói 
feladatot ellátó nemzeti illetékes hatóság számára, és a társelőadónak is meg kell kapnia a díj 
egy részét az elvégzett munkáért.

Módosítás 96
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 5. cikk (4) bekezdésének
alkalmazása során a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

(2) Az 5. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének alkalmazásában a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

Az 5. cikk (4) bekezdése második 
albekezdésének alkalmazásában a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
az alkalmazandó összeg legfeljebb 60%-át 
fizetik.

Or. en
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Módosítás 97
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
10%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
20%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

A díjcsökkentés vagy -mentesség igényléséhez a forgalombahozatali engedély jogosultjának 
alaposan meg kell vizsgálnia, hogy előreláthatólag fennáll-e az adott csökkentés vagy 
mentesség oka.

Módosítás 98
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
10%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

(4) Díjcsökkentés és mentesség 
alkalmazása esetén az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani. 
Ha ezután az Ügynökség a teljes 
alkalmazandó összeget szedi be, ideértve a 
8. cikk (5) bekezdésében meghatározott 
50%-os díjnövelést, akkor az előadó 
javadalmazását arányosan ki kell igazítani.

Or. en
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Módosítás 99
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
értékelési eljárás díja 168 600 EUR. Az 
előadó erre vonatkozó javadalmazása 
45 100 EUR.

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
értékelési eljárás díja [...] egy vagy két 
hatóanyag esetében. Ez a díj [...] euróval 
növekszik minden egyes további, az 
eljárásban részt vevő hatóanyag esetében.
Az előadó és a társelőadó erre vonatkozó 
javadalmazása a beszedett teljes díj 50%-a.

Or. en

Indokolás

A tagállami előadókat és társelőadókat méltányosan javadalmazni kell arra való 
ösztönözésük érdekében, hogy önként jelentkezzenek a beterjesztések kezelésével járó munka 
elvégzésére.

Módosítás 100
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
értékelési eljárás díja 168 600 EUR. Az 
előadó erre vonatkozó javadalmazása 
45 100 EUR.

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
értékelési eljárás díja 168 600 EUR. Az 
előadó erre vonatkozó javadalmazása 
70 000 EUR, a társelőadó erre vonatkozó 
javadalmazása pedig 70 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A biztonsági beterjesztés értékelése sok munkával jár: körülbelül 500–800 értékeléssel töltött 
munkaórát jelent mind az előadó, mint a társelőadó számára.
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Módosítás 101
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
értékelési eljárás díja 168 600 EUR. Az
előadó erre vonatkozó javadalmazása 
45 100 EUR.

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
értékelési eljárás díja 168 600 EUR 1 vagy 
2 hatóanyag esetében. Ez a díj 15%-kal 
növekszik minden egyes további, az
eljárásban részt vevő hatóanyag esetében.

Az előadó és a társelőadó(k) erre 
vonatkozó javadalmazása 78 400 EUR. Ez 
a javadalmazás 15%-kal növekszik 
minden egyes további, az eljárásban részt 
vevő hatóanyag esetében.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 102
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez a díj részben az új 
farmakovigilanciai feladatokra biztosított 
állami finanszírozásból, részben pedig a 
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forgalombahozatali engedély jogosultjai 
által fizetendő.

Or. fr

Indokolás

Az értékelések átláthatóságának, tárgyilagosságának és függetlenségének megerősítése 
érdekében biztosítani kell ezen új farmakovigilanciai feladatok uniós költségvetésből való 
finanszírozásának lehetőségét.

Módosítás 103
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 6. cikk (5) bekezdésének
alkalmazása során a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

(2) A 6. cikk (5) bekezdése első 
albekezdésének alkalmazásában a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

A 6. cikk (5) bekezdése második 
albekezdésének alkalmazásában a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
az alkalmazandó összeg legfeljebb 60%-át 
fizetik.

Or. en

Módosítás 104
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 3 bekezdés – 2 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. ezután adott esetben az e melléklet II.
részének (2) bekezdésében meghatározott 
díjcsökkentés vagy az 1. cikk (3) 
bekezdésében említett mentesség 
alkalmazása.

ii. ezután adott esetben az e melléklet III.
részének (2) bekezdésében meghatározott 
díjcsökkentés vagy az 1. cikk (3) 
bekezdésében említett mentesség 
alkalmazása.
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Or. en

Indokolás

Az eredeti bizottsági javaslat II. része az 5. cikk (4) bekezdését említi, amely az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokról szól. A III. rész ugyanakkor a 6. cikk (5) bekezdésére 
hivatkozik, tehát a melléklet beterjesztésekről szóló III. része esetében ez a helyes cikk.

Módosítás 105
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Díjcsökkentés és mentesség alkalmazása 
esetén az előadó javadalmazását arányosan 
ki kell igazítani. Ha ezután az Ügynökség a 
teljes alkalmazandó összeget szedi be, 
ideértve a 8. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott 10%-os díjnövelést, akkor 
az előadó javadalmazását arányosan ki kell 
igazítani.

Díjcsökkentés és mentesség alkalmazása 
esetén az előadó javadalmazását arányosan 
ki kell igazítani. Ha ezután az Ügynökség a 
teljes alkalmazandó összeget szedi be, 
ideértve a 8. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott 20%-os díjnövelést, akkor 
az előadó javadalmazását arányosan ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

A díjcsökkentés vagy -mentesség igényléséhez a forgalombahozatali engedély jogosultjának 
alaposan meg kell vizsgálnia, hogy előreláthatólag fennáll-e az adott csökkentés vagy 
mentesség oka.

Módosítás 106
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Díjcsökkentés és mentesség alkalmazása 
esetén az előadó javadalmazását arányosan 
ki kell igazítani. Ha ezután az Ügynökség a 
teljes alkalmazandó összeget szedi be, 

Díjcsökkentés és mentesség alkalmazása 
esetén az előadó javadalmazását arányosan 
ki kell igazítani. Ha ezután az Ügynökség a 
teljes alkalmazandó összeget szedi be, 
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ideértve a 8. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott 10%-os díjnövelést, akkor 
az előadó javadalmazását arányosan ki kell 
igazítani.

ideértve a 8. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott 50%-os díjnövelést, akkor 
az előadó javadalmazását arányosan ki kell 
igazítani.

Or. en

Módosítás 107
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – IV rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az éves átalánydíj díjazási 
egységenként 60 EUR.

(1) Az éves átalánydíj díjazási 
egységenként XX EUR.

Or. en

Indokolás

A csökkentésekről és mentességekről szóló végleges megállapodás után kell kiigazítani.

Módosítás 108
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – IV rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7. cikk (4) bekezdésének
alkalmazása során a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

(2) A 7. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének alkalmazásában a kis- és 
középvállalkozások az alkalmazandó 
összeg 60%-át fizetik.

A 7. cikk (4) bekezdése második 
albekezdésének alkalmazásában a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
az alkalmazandó összeg legfeljebb 60%-át 
fizetik.

Or. en
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Módosítás 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – IV rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett 
gyógyszerek forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az ezekkel a termékekkel 
kapcsolatos díjazási egységekre 
alkalmazandó összeg 80%-át fizetik.

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett (az 
engedélyezett homeopátiás gyógyszerektől 
eltérő) gyógyszerek forgalombahozatali 
engedély jogosultjai az ezekkel a 
termékekkel kapcsolatos díjazási 
egységekre alkalmazandó összeg 80%-át 
fizetik. A homeopátiás gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyeinek 
jogosultjai az adott készítményeknek 
megfelelő díjazási egységekre 
alkalmazandó IKT-szolgáltatásokkal 
egyenértékű százalékot fizetik.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett homeopátiás gyógyszerek esetében a rendelet 4. mellékletében („Az 
Ügynökség egyéb farmakovigilanciával kapcsolatos költségei”) felsorolt szolgáltatások közül 
csak az adatbázis létrehozására és fenntartására vonatkozó IT-szolgáltatások alkalmazandók. 
A költségek jellegét kifejezetten meg kell említeni, mert az átalánydíjért cserébe semmilyen 
más szolgáltatást nem nyújtanak.

Módosítás 110
Alojz Peterle

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – IV rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett 
gyógyszerek forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az ezekkel a termékekkel 
kapcsolatos díjazási egységekre 
alkalmazandó összeg 80%-át fizetik.

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett (az 
engedélyezett homeopátiás gyógyszerektől 
eltérő) gyógyszerek forgalombahozatali 
engedély jogosultjai az ezekkel a
termékekkel kapcsolatos díjazási 



PE523.004v01-00 64/65 AM\1009213HU.doc

HU

egységekre alkalmazandó összeg 80%-át 
fizetik. A homeopátiás gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyeinek 
jogosultjai az adott készítményeknek 
megfelelő díjazási egységekre 
alkalmazandó IKT-szolgáltatásokkal 
egyenértékű százalékot fizetik.

Or. en

Módosítás 111
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – IV rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett 
gyógyszerek forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az ezekkel a termékekkel 
kapcsolatos díjazási egységekre 
alkalmazandó összeg 80%-át fizetik.

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett 
gyógyszerek forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az ezekkel a termékekkel 
kapcsolatos díjazási egységekre 
alkalmazandó összeg 50%-át fizetik.

Or. en

Indokolás

A bevált felhasználású gyógyszerek ismert biztonsági profillal rendelkeznek, és esetükben az 
éves átalánydíj 50%-kal csökkentendő.

Módosítás 112
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – IV rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. cikk (5) bekezdésében említett 
gyógyszerek forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az ezekkel a termékekkel 
kapcsolatos díjazási egységekre 
alkalmazandó összeg 80%-át fizetik.

(3) A 2001/83/EK irányelv 10a. cikkében 
említett gyógyszerek forgalombahozatali 
engedély jogosultjai az ezekkel a 
termékekkel kapcsolatos díjazási 
egységekre alkalmazandó összeg 80%-át 
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fizetik. A 2001/83/EK irányelv 1. cikkének 
5. pontjában, illetve 1. cikkének 30. 
pontjában említett, engedélyezett 
homeopátiás gyógyszerek és engedélyezett 
növényi eredetű gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyeinek 
jogosultjai az ezekkel a termékekkel 
kapcsolatos díjazási egységekre 
alkalmazandó összeg 25%-át fizetik.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett homeopátiás és növényi eredetű gyógyszerekre vonatkozó 75%-os csökkentés 
összhangban áll a központosított eljárással engedélyezett generikus gyógyszerek esetében már 
érvényben levő éves átalánydíj-csökkentéssel. Mivel a generikus gyógyszerek esetében a
központosított eljárással történő engedélyezés gyakoribbá válása felé mutató tendencia 
észlelhető, a homeopátiás és növényi eredetű gyógyszerek esetében viszont nem, utóbbiak a 
jövőben nem kerülhetnek kereskedelmi hátrányba a farmakovigilanciai díjak miatt.


