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Pakeitimas 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus12, farmakologinio 
budrumo nuostatos, susijusios su žmonėms 
skirtais vaistais, buvo iš dalies pakeistos 
2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo13, 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 
nuostatos dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir Reglamentas 
(EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų14, 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/26/ES, kuria dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB15 ir 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, kuriuo dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
726/200416. Šie pakeitimai susiję tik su 
žmonėms skirtais vaistais. Jais numatytos 
naujos Agentūros farmakologinio budrumo 
užduotys, kaip antai vykdyti Sąjungos 
masto farmakologinio budrumo 
procedūras, stebėti literatūroje pateiktus 

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus12, farmakologinio 
budrumo nuostatos, susijusios su žmonėms 
skirtais vaistais, buvo iš dalies pakeistos 
2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo13, 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 
nuostatos dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir Reglamentas 
(EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų14, 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/26/ES, kuria dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB15 ir 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, kuriuo dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
726/200416. Šie pakeitimai susiję tik su 
žmonėms skirtais vaistais. Jais numatytos 
naujos Agentūros farmakologinio budrumo 
užduotys, kaip antai vykdyti Sąjungos 
masto farmakologinio budrumo 
procedūras, stebėti literatūroje pateiktus 
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atvejus, geriau naudoti informacinių 
technologijų priemones ir išsamiau 
informuoti visuomenę. Be to, 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 
nustatyta, kad Agentūrai reikėtų suteikti 
galimybę finansuoti šią veiklą panaudojant 
lėšas, surinktas iš rinkodaros leidimo 
turėtojų rinkliavų. Todėl reikėtų nustatyti 
naujų kategorijų rinkliavas konkrečioms 
naujoms Agentūros užduotims finansuoti;

atvejus, geriau naudoti informacinių 
technologijų priemones ir išsamiau 
informuoti visuomenę. Be to, 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 
nustatyta, kad Agentūrai reikėtų suteikti 
galimybę finansuoti šią veiklą panaudojant 
lėšas, surinktas iš rinkodaros leidimo 
turėtojų rinkliavų. Tačiau, atsižvelgiant į 
naudą visai visuomenei, reikėtų skirti 
pakankamai dėmesio farmakologiniam 
budrumui kaip valstybės funkcijai. Todėl 
ES skiriamų lėšų procentinė dalis EMA 
finansuoti turėtų būti išlaikyta bent jau 
tokio lygio, kokio buvo iki šio reglamento 
įgyvendinimo. Įnašas turėtų būti 
naudojamos siekiant sumažinti įprastinių 
užduočių finansavimo išlaidas ir kartu 
nustatyto dydžio metinę rinkliavą. Todėl 
reikėtų nustatyti naujų kategorijų rinkliavas 
konkrečioms naujoms Agentūros 
užduotims finansuoti;

__________________ __________________
12 OL L 311, 2001 11 28, p. 67. 12 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
13 OL L 348, 2010 12 31, p. 74. 13 OL L 348, 2010 12 31, p. 74.
14 OL L 348, 2010 12 31, p. 1. 14 OL L 348, 2010 12 31, p. 1.
15 OL L 299, 2012 10 27, p. 1. 15 OL L 299, 2012 10 27, p. 1.
16 OL L 316, 2012 11 14, p. 38. 16 OL L 316, 2012 11 14, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos apsauga – valstybės užduotis. Farmakologinio budrumo veikla skirta 
šiam tikslui pasiekti. Šiuo metu EMA finansavimas susideda iš Sąjungos įnašo ir pramonės 
atstovų mokamų rinkliavų. Tačiau Komisijos pasiūlyme numatyta, kad papildomas užduotis 
finansuoja tik pramonė. Finansuojant farmakologinio budrumo veiklą tik surinktomis 
rinkliavomis kyla grėsmė, kad sistema nebus vertinama kaip nepriklausoma nuo farmacijos 
pramonės interesų.

Pakeitimas 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus12, farmakologinio 
budrumo nuostatos, susijusios su žmonėms 
skirtais vaistais, buvo iš dalies pakeistos 
2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo13, 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 
nuostatos dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir Reglamentas 
(EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų14, 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/26/ES, kuria dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB15 ir 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, kuriuo dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
726/200416. Šie pakeitimai susiję tik su 
žmonėms skirtais vaistais. Jais numatytos 
naujos Agentūros farmakologinio budrumo 
užduotys, kaip antai vykdyti Sąjungos 
masto farmakologinio budrumo 
procedūras, stebėti literatūroje pateiktus 
atvejus, geriau naudoti informacinių 
technologijų priemones ir išsamiau 
informuoti visuomenę. Be to, 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus12, farmakologinio 
budrumo nuostatos, susijusios su žmonėms 
skirtais vaistais, buvo iš dalies pakeistos 
2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo13, 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 
nuostatos dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir Reglamentas 
(EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų14, 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/26/ES, kuria dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB15 ir 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, kuriuo dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
726/200416. Šie pakeitimai susiję tik su 
žmonėms skirtais vaistais. Jais numatytos 
naujos Agentūros farmakologinio budrumo 
užduotys, kaip antai vykdyti Sąjungos 
masto farmakologinio budrumo 
procedūras, stebėti literatūroje pateiktus 
atvejus, geriau naudoti informacinių 
technologijų priemones ir išsamiau 
informuoti visuomenę. Be to, 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 
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nustatyta, kad Agentūrai reikėtų suteikti 
galimybę finansuoti šią veiklą panaudojant 
lėšas, surinktas iš rinkodaros leidimo 
turėtojų rinkliavų. Todėl reikėtų nustatyti 
naujų kategorijų rinkliavas konkrečioms 
naujoms Agentūros užduotims finansuoti;

nustatyta, kad Agentūrai reikėtų suteikti 
galimybę finansuoti šią veiklą panaudojant 
lėšas, surinktas iš rinkodaros leidimo 
turėtojų rinkliavų ir Sąjungos įnašo. Todėl 
reikėtų nustatyti naujų kategorijų rinkliavas 
konkrečioms naujoms Agentūros 
užduotims finansuoti. Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų įvertinti 
Sąjungos įnašo dydį, remdamiesi poreikių 
vertinimu ir atsižvelgdami į rinkliavų 
dydį. Nustatant rinkodaros leidimų 
turėtojų mokamų rinkliavų dydį 
atsižvelgiama į esamą finansinę padėtį ir 
valstybių narių verslo aplinką;

__________________ __________________
12 OL L 311, 2001 11 28, p. 67. 12 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
13 OL L 348, 2010 12 31, p. 74. 13 OL L 348, 2010 12 31, p. 74.
14 OL L 348, 2010 12 31, p. 1. 14 OL L 348, 2010 12 31, p. 1.
15 OL L 299, 2012 10 27, p. 1. 15 OL L 299, 2012 10 27, p. 1.
16 OL L 316, 2012 11 14, p. 38. 16 OL L 316, 2012 11 14, p. 38.

Or. en

Pakeitimas 17
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus12, farmakologinio 
budrumo nuostatos, susijusios su žmonėms 
skirtais vaistais, buvo iš dalies pakeistos 
2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus12, farmakologinio 
budrumo nuostatos, susijusios su žmonėms 
skirtais vaistais, buvo iš dalies pakeistos 
2010 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
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skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo13, 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 
nuostatos dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir Reglamentas 
(EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų14, 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/26/ES, kuria dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB15 ir 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, kuriuo dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
726/200416. Šie pakeitimai susiję tik su 
žmonėms skirtais vaistais. Jais numatytos 
naujos Agentūros farmakologinio budrumo 
užduotys, kaip antai vykdyti Sąjungos 
masto farmakologinio budrumo 
procedūras, stebėti literatūroje pateiktus 
atvejus, geriau naudoti informacinių 
technologijų priemones ir išsamiau 
informuoti visuomenę. Be to, 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 
nustatyta, kad Agentūrai reikėtų suteikti 
galimybę finansuoti šią veiklą panaudojant 
lėšas, surinktas iš rinkodaros leidimo 
turėtojų rinkliavų. Todėl reikėtų nustatyti 
naujų kategorijų rinkliavas konkrečioms 
naujoms Agentūros užduotims finansuoti;

skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo13, 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, 
nuostatos dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir Reglamentas 
(EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų14, 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/26/ES, kuria dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies keičiama 
Direktyva 2001/83/EB15 ir 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, kuriuo dėl 
farmakologinio budrumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
726/200416. Šie pakeitimai susiję tik su 
žmonėms skirtais vaistais. Jais numatytos 
naujos Agentūros farmakologinio budrumo 
užduotys, kaip antai vykdyti Sąjungos 
masto farmakologinio budrumo 
procedūras, stebėti literatūroje pateiktus 
atvejus, geriau naudoti informacinių 
technologijų priemones ir išsamiau 
informuoti visuomenę. Be to, 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 
nustatyta, kad Agentūrai be papildomo 
Europos Sąjungos skiriamo viešojo 
biudžeto reikėtų suteikti galimybę 
finansuoti šią veiklą panaudojant lėšas, 
surinktas iš rinkodaros leidimo turėtojų 
rinkliavų. Todėl reikėtų nustatyti naujų 
kategorijų rinkliavas konkrečioms naujoms 
Agentūros užduotims finansuoti;

__________________ __________________
12 OL L 311, 2001 11 28, p. 67. 12 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
13 OL L 348, 2010 12 31, p. 74. 13 OL L 348, 2010 12 31, p. 74.
14 OL L 348, 2010 12 31, p. 1. 14 OL L 348, 2010 12 31, p. 1.
15 OL L 299, 2012 10 27, p. 1. 15 OL L 299, 2012 10 27, p. 1.
16 OL L 316, 2012 11 14, p. 38. 16 OL L 316, 2012 11 14, p. 38.
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Or. fr

Pagrindimas

ES biudžetas turėtų būti skiriamas šioms naujoms farmakologinio budrumo misijoms siekiant 
sustiprinti vertinimų skaidrumą, objetkyvumą ir nepriklausomumą.

Pakeitimas 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu nustatomos rinkliavos 
turėtų būti skaidrios, sąžiningos ir 
proporcingos atliktam darbui;

(7) šiuo reglamentu nustatomos rinkliavos 
turėtų būti skaidrios, sąžiningos ir 
proporcingos atliktam darbui. Informacija 
apie tokias rinkliavas turėtų būti 
skelbiama viešai;

Or. en

Pakeitimas 19
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Rinkodaros leidimų 
turėtojai neturėtų mokėti dvigubai už tą 
pačią farmakologinio budrumo veiklą.
Todėl valstybės narės neturėtų rinkti 
veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, 
rinkliavų;

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Rinkodaros leidimų 
turėtojai neturėtų mokėti dvigubai už tą 
pačią farmakologinio budrumo veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Rinkodaros leidimų 
turėtojai neturėtų mokėti dvigubai už tą 
pačią farmakologinio budrumo veiklą. 
Todėl valstybės narės neturėtų rinkti 
veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, 
rinkliavų;

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Tačiau rinkodaros 
leidimų turėtojai neturėtų mokėti dvigubai 
už tą pačią farmakologinio budrumo 
veiklą. Todėl valstybės narės neturėtų 
rinkti veiklos, kuriai taikomas šis 
reglamentas, rinkliavų;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai atskirti valstybių narių rinkliavas ir Europos vaistų agentūros rinkliavas.

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Rinkodaros leidimų 
turėtojai neturėtų mokėti dvigubai už tą 
pačią farmakologinio budrumo veiklą. 
Todėl valstybės narės neturėtų rinkti 
veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, 

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms, visų pirma vykdant 
signalų aptikimo užduotis. Rinkodaros 
leidimų turėtojai neturėtų mokėti dvigubai 
už tą pačią farmakologinio budrumo 
veiklą. Todėl valstybės narės neturėtų 
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rinkliavų; rinkti veiklos, kuriai taikomas šis 
reglamentas, rinkliavų;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pranešėja nurodė, kad signalų aptikimui netaikoma nustatyto dydžio metinė 
rinkliava, turėtų būti patikslinta, kad tai lieka valstybių narių kompetencijoje.

Pakeitimas 22
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Rinkodaros leidimų 
turėtojai neturėtų mokėti dvigubai už tą 
pačią farmakologinio budrumo veiklą. 
Todėl valstybės narės neturėtų rinkti 
veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, 
rinkliavų;

(8) šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos 
tik tos rinkliavos, kurias turi rinkti 
Agentūra, o teisė spręsti dėl galimų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
rinkliavų turėtų toliau priklausyti 
valstybėms narėms. Rinkodaros leidimų 
turėtojai neturėtų mokėti dvigubai už tą 
pačią farmakologinio budrumo veiklą. 
Todėl valstybės narės neturėtų rinkti 
veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, 
rinkliavų, įskaitant tolesnio rinkodaros 
leidimų sąlygų keitimo rinkliavas;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad bendrovės neturėtų mokėti jokių nacionalinių rinkliavų dėl rinkodaros 
leidimų sąlygų keitimo, kurį gali reikėti atlikti vykdant vieną iš farmakologinio budrumo 
procedūrų. Tai „dvigubo apmokestinimo“ forma, nes kompetentingos valdžios institucijos turi 
atlikti tik techninį darbą įtraukiant naują pakeitimą į pakuotės lapelį – mokslinė analizė jau 
yra atlikta.

Pakeitimas 23
Alda Sousa
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) į Sąjungos lygmens veiklą, susijusią 
su privalomų neintervencinių
poregistracinių saugumo tyrimų, kurių 
protokolus patvirtino Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komitetas 
(FBRVK), vertinimu, įtraukiama ir tų 
tyrimų priežiūra: protokolo projekto 
vertinimas, galutinių tyrimų ataskaitų 
vertinimas ir pan. Todėl šios procedūros 
rinkliava už jau pabaigtus tyrimus turėtų 
aprėpti visą su tyrimu susijusį darbą. 
Norint išvengti dvigubo apmokestinimo, 
rinkodaros leidimo turėtojai, mokantys 
privalomų neintervencinių poregistracinių 
saugumo tyrimų vertinimo rinkliavas, 
neturėtų kompetentingai institucijai mokėti 
jokių kitų tų tyrimų pateikimo rinkliavų;

(12) į Sąjungos lygmens veiklą, susijusią 
su privalomų poregistracinių saugumo 
tyrimų, kurių protokolus patvirtino 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komitetas (FBRVK), vertinimu, įtraukiama 
ir tų tyrimų priežiūra: protokolo projekto 
vertinimas, galutinių tyrimų ataskaitų 
vertinimas ir pan. Todėl šios procedūros 
rinkliava už jau pabaigtus tyrimus turėtų 
aprėpti visą su tyrimu susijusį darbą. 
Norint išvengti dvigubo apmokestinimo, 
rinkodaros leidimo turėtojai, mokantys 
privalomų poregistracinių saugumo tyrimų 
vertinimo rinkliavas, neturėtų 
kompetentingai institucijai mokėti jokių 
kitų tų tyrimų pateikimo rinkliavų;

Or. en

Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) į Sąjungos lygmens veiklą, susijusią 
su privalomų neintervencinių
poregistracinių saugumo tyrimų, kurių 
protokolus patvirtino Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komitetas 
(FBRVK), vertinimu, įtraukiama ir tų 
tyrimų priežiūra: protokolo projekto 
vertinimas, galutinių tyrimų ataskaitų 
vertinimas ir pan. Todėl šios procedūros 
rinkliava už jau pabaigtus tyrimus turėtų 
aprėpti visą su tyrimu susijusį darbą. 
Norint išvengti dvigubo apmokestinimo, 
rinkodaros leidimo turėtojai, mokantys 

(12) į Sąjungos lygmens veiklą, susijusią 
su privalomų poregistracinių saugumo 
tyrimų, kurių protokolus patvirtino 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komitetas (FBRVK), vertinimu, įtraukiama 
ir tų tyrimų priežiūra: protokolo projekto 
vertinimas, galutinių tyrimų ataskaitų 
vertinimas ir pan. Todėl šios procedūros 
rinkliava už jau pabaigtus tyrimus turėtų 
aprėpti visą su tyrimu susijusį darbą. 
Norint išvengti dvigubo apmokestinimo, 
rinkodaros leidimo turėtojai, mokantys 
privalomų poregistracinių saugumo tyrimų 
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privalomų neintervencinių poregistracinių 
saugumo tyrimų vertinimo rinkliavas, 
neturėtų kompetentingai institucijai mokėti 
jokių kitų tų tyrimų pateikimo rinkliavų;

vertinimo rinkliavas, neturėtų 
kompetentingai institucijai mokėti jokių 
kitų tų tyrimų pateikimo rinkliavų;

Or. en

Pakeitimas 25
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) rengdami vertinimus pranešėjai 
remiasi nacionalinių rinkodaros leidimo 
institucijų moksliniu vertinimu ir ištekliais, 
o Agentūra yra atsakinga už turimų 
mokslinių išteklių, kuriuos jai suteikė 
valstybės narės, koordinavimą. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir norint 
užtikrinti tinkamus mokslinių vertinimų, 
susijusių su Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūromis, 
išteklius, Agentūra turėtų atlyginti už 
mokslinio vertinimo paslaugas, suteiktas 
pranešėjų, kuriuos valstybės narės paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto, nurodyto Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, nariais arba, jei taikytina, 
Direktyvos 2001/83/EB 27 straipsnyje 
nurodytos koordinavimo grupės pranešėjų 
paslaugas. Atlygis už šių pranešėjų atliktą 
darbą turėtų būti grindžiamas vidutiniu 
numatomu darbo krūviu ir į jį turėtų būti 
atsižvelgiama nustatant Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūrų 
rinkliavų dydį;

(13) rengdami vertinimus pranešėjai 
remiasi nacionalinių rinkodaros leidimo 
institucijų moksliniu vertinimu ir ištekliais, 
o Agentūra yra atsakinga už turimų 
mokslinių išteklių, kuriuos jai suteikė 
valstybės narės, koordinavimą. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir norint 
užtikrinti tinkamus mokslinių vertinimų, 
susijusių su Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūromis, 
išteklius, Agentūra turėtų atlyginti už 
mokslinio vertinimo paslaugas, suteiktas 
pranešėjų, kuriuos valstybės narės paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto, nurodyto Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, nariais arba, jei taikytina, 
Direktyvos 2001/83/EB 27 straipsnyje 
nurodytos koordinavimo grupės pranešėjų 
paslaugas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
veikla, susijusi su Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūromis,
būtų siejama tik su poreikiu užtikrinti 
pacientų saugą, todėl perduoto klausimo 
pranešėjas neturėtų būti valstybė narė, 
kuri prašė perduoti tokį klausimą. 
Nustatant atlygį už šių pranešėjų ir 
papildomų pranešėjų atliktą darbą, 
mokėjimas turėtų būti grindžiamas 
aiškiomis ir skaidriomis sąskaitomis 
faktūromis, kuriose tiksliai nurodomas 
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darbo valandų, skirtų kiekvienam 
pranešėjo ir papildomo (-ų) pranešėjo (-ų) 
atliktam vertinimui, skaičius ir susijusios 
išlaidos, ir į jį turėtų būti atsižvelgiama 
nustatant Sąjungos masto farmakologinio 
budrumo procedūrų rinkliavų dydį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vienintelės klausimų perdavimo priežastys būtų paciento saugumas, 
kokybės, gamybos ar veiksmingumo klausimai ir siekis išvengti galimo interesų konflikto, 
konkretų klausimą perduodanti (-čios) valstybė (-s) narė (-s) neturėtų būti pasirenkama kaip 
pranešėja (-os) ar papildoma (-os) pranešėja (-os) šiam konkrečiam klausimui.

Pakeitimas 26
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) rengdami vertinimus pranešėjai 
remiasi nacionalinių rinkodaros leidimo 
institucijų moksliniu vertinimu ir ištekliais, 
o Agentūra yra atsakinga už turimų 
mokslinių išteklių, kuriuos jai suteikė 
valstybės narės, koordinavimą. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir norint 
užtikrinti tinkamus mokslinių vertinimų, 
susijusių su Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūromis, 
išteklius, Agentūra turėtų atlyginti už 
mokslinio vertinimo paslaugas, suteiktas 
pranešėjų, kuriuos valstybės narės paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto, nurodyto Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, nariais arba, jei taikytina, 
Direktyvos 2001/83/EB 27 straipsnyje 
nurodytos koordinavimo grupės pranešėjų 
paslaugas. Atlygis už šių pranešėjų atliktą 
darbą turėtų būti grindžiamas vidutiniu 
numatomu darbo krūviu ir į jį turėtų būti 

(13) rengdami vertinimus pranešėjai 
remiasi nacionalinių rinkodaros leidimo 
institucijų moksliniu vertinimu ir ištekliais, 
o Agentūra yra atsakinga už turimų 
mokslinių išteklių, kuriuos jai suteikė 
valstybės narės, koordinavimą. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir norint 
užtikrinti tinkamus mokslinių vertinimų, 
susijusių su Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūromis, 
išteklius, Agentūra turėtų atlyginti už 
mokslinio vertinimo paslaugas, suteiktas 
pranešėjų, kuriuos valstybės narės paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto, nurodyto Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, nariais arba, jei taikytina, 
Direktyvos 2001/83/EB 27 straipsnyje 
nurodytos koordinavimo grupės pranešėjų 
ir papildomų pranešėjų paslaugas. Atlygis 
už šių pranešėjų ir papildomų pranešėjų 
atliktą darbą turėtų būti grindžiamas 
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atsižvelgiama nustatant Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūrų 
rinkliavų dydį;

vidutiniu numatomu darbo krūviu ir į jį 
turėtų būti atsižvelgiama nustatant 
Sąjungos masto farmakologinio budrumo 
procedūrų rinkliavų dydį;

Or. en

Pakeitimas 27
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) jei rinkodaros leidimų turėtojai 
įrodo, kad įplaukos už vaistą yra mažesnės 
arba prilygsta jo sąnaudoms, bet vaistas
turi labai didelę diagnostinę ar terapinę 
vertę, jame yra naujų medžiagų ar naujų 
indikacijų esamoms medžiagoms arba 
vaistas yra susijęs su sunkios ligos, kuriai 
nėra atlikta tyrimų ar terapinių metodų, 
ypatumais arba tikslinė grupė yra maža, 
rinkliavos turėtų būti sumažintos;

Or. en

Pakeitimas 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) tai pačiai patronuojančiajai įmonei 
ar įmonių grupei priklausantys 
rinkodaros leidimų turėtojai arba 
rinkodaros leidimų turėtojai, sudarę 
sutartis ar vykdantys suderintą veiklą dėl 
atitinkamo vaisto pateikimo rinkai, turėtų 
būti laikomi vienu subjektu (t. y. „bendru 
rinkodaros leidimų turėtoju“);
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Or. en

Pagrindimas

Kriterijai, susiję su rinkodaros leidimo turėtojo kaip „to paties subjekto“ apibrėžimu, jau 
išdėstyti Europos Komisijos komunikate dėl Bendrijos vaistų rinkodaros leidimų išdavimo 
procedūrų (98/C 229/03), ir jų turėtų būti laikomasi renkant farmakologinio budrumo 
rinkliavas.

Pakeitimas 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) laikantis Sąjungos paramos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
politikos, tokioms įmonėms, 
atitinkančioms 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl 
labai mažų įmonių, mažų ir vidutinių 
įmonių apibrėžimo, turėtų būti taikomos 
mažesnės rinkliavos18. Remiantis šia 
politika minėtą rekomendaciją 
atitinkančioms labai mažoms įmonėms 
neturėtų būti taikomos jokios šiame 
reglamente numatytos rinkliavos;

(15) laikantis Sąjungos paramos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
politikos, tokioms įmonėms, 
atitinkančioms 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl 
labai mažų įmonių, mažų ir vidutinių 
įmonių apibrėžimo18, turėtų būti taikomos 
mažesnės rinkliavos, rinkliavų mokėjimo 
atidėjimas ir teikiama administracinė 
pagalba. Remiantis šia politika minėtą 
rekomendaciją atitinkančioms labai 
mažoms įmonėms neturėtų būti taikomos 
jokios šiame reglamente numatytos 
rinkliavos;

__________________ __________________
18 OL L 124, 2003 5 20, p. 36. 18 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pagrindimas

Sumažintos rinkliavos, rinkliavų mokėjimo atidėjimas ir administracinė pagalba jau nustatyti 
Reglamente (EB) Nr. 726/2004.

Pakeitimas 30
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) generiniams vaistams, vaistams, kurių 
leidimai suteikti remiantis plataus 
naudojimo medicinoje nuostatomis, 
leidžiamiems homeopatiniams vaistams ir 
leidžiamiems žoliniams vaistams turėtų 
būti taikoma mažesnė nustatyto dydžio 
metinė rinkliava, nes šių vaistų saugumo 
charakteristikos paprastai yra 
nusistovėjusios. Vis dėlto tais atvejais, kai 
šie vaistai įtraukti į visos Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūras, už 
atliktą darbą turėtų būti renkama visa 
rinkliava. Kadangi farmakologinio 
budrumo teisės aktuose skatinama vykdyti 
jungtinius poregistracinius saugumo 
tyrimus, rinkodaros leidimo turėtojai turėtų 
kartu mokėti taikytiną rinkliavą, jei 
pateikiamas jungtinis tyrimas;

(16) vaistams, kurių leidimai suteikti 
remiantis plataus naudojimo medicinoje 
nuostatomis, leidžiamiems 
homeopatiniams vaistams ir leidžiamiems 
žoliniams vaistams turėtų būti taikoma 
mažesnė nustatyto dydžio metinė rinkliava, 
nes šių vaistų saugumo charakteristikos 
paprastai yra nusistovėjusios. Vis dėlto tais 
atvejais, kai šie vaistai įtraukti į visos 
Sąjungos masto farmakologinio budrumo 
procedūras, už atliktą darbą turėtų būti 
renkama visa rinkliava. Kadangi 
farmakologinio budrumo teisės aktuose 
skatinama vykdyti jungtinius 
poregistracinius saugumo tyrimus, 
rinkodaros leidimo turėtojai turėtų kartu 
mokėti taikytiną rinkliavą, jei pateikiamas 
jungtinis tyrimas;

Or. en

Pagrindimas

Sisteminio metinės nustatyto dydžio rinkliavos už visus generinius vaistus mažinimo principas 
negali būti pagrįstas, todėl šio mažinimo reikia atsisakyti.

Pakeitimas 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) generiniams vaistams, vaistams, kurių 
leidimai suteikti remiantis plataus 
naudojimo medicinoje nuostatomis, 
leidžiamiems homeopatiniams vaistams ir 
leidžiamiems žoliniams vaistams turėtų 
būti taikoma mažesnė nustatyto dydžio 
metinė rinkliava, nes šių vaistų saugumo 

(16) generiniams vaistams, vaistams, kurių 
leidimai suteikti remiantis plataus 
naudojimo medicinoje nuostatomis, 
vaistams, kuriems suteiktas leidimas 
Sąjungoje mažiausiai 10 metų, 
leidžiamiems homeopatiniams vaistams ir 
leidžiamiems žoliniams vaistams turėtų 
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charakteristikos paprastai yra
nusistovėjusios. Vis dėlto tais atvejais, kai 
šie vaistai įtraukti į visos Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūras, už 
atliktą darbą turėtų būti renkama visa 
rinkliava. Kadangi farmakologinio 
budrumo teisės aktuose skatinama vykdyti 
jungtinius poregistracinius saugumo 
tyrimus, rinkodaros leidimo turėtojai turėtų 
kartu mokėti taikytiną rinkliavą, jei 
pateikiamas jungtinis tyrimas;

būti taikoma mažesnė nustatyto dydžio 
metinė rinkliava, nes šių vaistų saugumo 
charakteristikos paprastai yra 
nusistovėjusios. Vis dėlto tais atvejais, kai 
šie vaistai įtraukti į visos Sąjungos masto 
farmakologinio budrumo procedūras, už 
atliktą darbą turėtų būti renkama visa 
rinkliava. Kadangi farmakologinio 
budrumo teisės aktuose skatinama vykdyti 
jungtinius poregistracinius saugumo 
tyrimus, rinkodaros leidimo turėtojai turėtų 
kartu mokėti taikytiną rinkliavą, jei 
pateikiamas jungtinis tyrimas;

Or. en

Pakeitimas 32
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) norint išvengti Agentūrai tenkančio 
neproporcingo administracinio darbo 
krūvio, šiuo reglamentu numatomi 
sumažinimai ir išimtys turėtų būti taikomi 
remiantis rinkodaros leidimo turėtojo 
pareiškimu, kad jam turi būti taikoma 
mažesnė rinkliava ar išimtis. Todėl reikėtų 
atgrasyti nuo neteisingos informacijos 
teikimo ir tokiais atvejais didinti mokėtiną 
rinkliavą;

(18) norint išvengti Agentūrai tenkančio 
neproporcingo administracinio darbo 
krūvio, šiuo reglamentu numatomi 
sumažinimai ir išimtys turėtų būti taikomi 
remiantis rinkodaros leidimo turėtojo 
pareiškimu, kad jam turi būti taikoma 
mažesnė rinkliava ar išimtis, kurio 
tikslumą galėtų patikrinti Agentūra. Todėl 
reikėtų ryžtingai užkirsti kelią neteisingos 
informacijos teikimui ir tokiais atvejais 
didinti mokėtiną rinkliavą;

Or. en

Pagrindimas

Rinkodaros leidimų turėtojai privalo aktyviai teikti Agentūrai visus įrodymus apie tai, kad jie 
turi teisę kreiptis dėl rinkliavos sumažinimo ar atleidimo nuo šios rinkliavos, tam, kad 
Agentūra prireikus galėtų patikrinti šių duomenų tikslumą.
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Pakeitimas 33
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Registruotiems homeopatiniams ir 
žoliniams vaistams šis reglamentas 
netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Direktyvos 2001/83/EB 14 ir 16a straipsniais. Šių produktų farmakologinio 
budrumo veikla priklauso valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 34
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
lygmens veikla, už kurią turi būti mokamos 
rinkliavos, tų rinkliavų sumos, mokėjimo 
taisyklės ir pranešėjų atlygio dydis.

2. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
lygmens farmakologinio budrumo veikla, 
už kurią turi būti mokamos rinkliavos, tų 
rinkliavų sumos, mokėjimo taisyklės ir 
Agentūros, pranešėjų bei papildomų 
pranešėjų atlygio dydis.

Or. en

Pakeitimas 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės negali rinkti 
rinkliavos už farmakologinio budrumo 
veiklą, kuriai jau taikomas šis 
reglamentas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai atskirti valstybių narių rinkliavas ir Europos vaistų agentūros rinkliavas.

Pakeitimas 36
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. vienetas, kuriam taikoma rinkliava, 
nustatomas pagal atskirus įrašus
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte nurodytoje 
duomenų bazėje, remiantis to reglamento 
57 straipsnio 2 dalyje nurodyto visų 
Sąjungoje leidžiamų žmonėms skirtų 
vaistų sąrašo informacija;

1. vienetas, kuriam taikoma rinkliava, –
vienetas, apibrėžtas šiuo informacijos apie 
vaistą, pateiktos Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte nurodytoje duomenų bazėje, 
duomenų rinkiniu:

a) rinkodaros leidimo turėtojas;
b) šalis, kurioje galioja rinkodaros 
leidimas;
c) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os);
d) farmacinė forma.

Or. en

Pagrindimas

Vaisto pavadinime (įtrauktame į pranešėjos 6 pakeitimą) dažnai nurodomas stiprumas, todėl 
šiame punkte išbraukus vaisto pavadinimą rinkodaros leidimų turėtojai nebūtų keletą kartų 
apmokestinami už tą patį produktą.
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Pakeitimas 37
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. vienetas, kuriam taikoma rinkliava, 
nustatomas pagal atskirus įrašus
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte nurodytoje 
duomenų bazėje, remiantis to reglamento 
57 straipsnio 2 dalyje nurodyto visų 
Sąjungoje leidžiamų žmonėms skirtų 
vaistų sąrašo informacija;

1. vienetas, kuriam taikoma rinkliava, –
vienetas, apibrėžtas šiuo informacijos apie 
vaistą, pateiktos Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte nurodytoje duomenų bazėje, 
duomenų rinkiniu:

a) rinkodaros leidimo turėtojas;
b) rinkodaros leidimo išdavimo valstybė;
c) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os);
d) farmacinė forma.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. vienetas, kuriam taikoma rinkliava, 
nustatomas pagal atskirus įrašus

1. vienetas, kuriam taikoma rinkliava, –
vienetas, apibrėžtas šiuo informacijos apie 
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Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte nurodytoje 
duomenų bazėje, remiantis to reglamento 
57 straipsnio 2 dalyje nurodyto visų 
Sąjungoje leidžiamų žmonėms skirtų 
vaistų sąrašo informacija;

vaistą, pateiktos Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte nurodytoje duomenų bazėje, 
duomenų rinkiniu:

a) rinkodaros leidimo turėtojas;
b) šalis, kurioje galioja rinkodaros 
leidimas;
c) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os);
d) farmacinė forma.

Or. en

Pagrindimas

„Vienetas, kuriam taikoma rinkliava“ turėtų būti apibrėžtas remiantis farmacinės formos 
lygiu. Siekiant užtikrinti keleto įrašų sąsają, „vaisto pavadinimas“ neturėtų būti įtrauktas į 
apibrėžtį. Tai užkirstų kelią problemoms, kylančioms dėl skirtingų pavadinimų suteikimo 
vaistams.

Pakeitimas 39
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Agentūra renka rinkliavą pagal 1 
dalies a punktą, ji atlygina valstybės narės 
paskirtam Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto pranešėjui arba 
koordinavimo grupės pranešėjui (toliau –
pranešėjas) už Agentūrai ar koordinavimo 
grupei atliktą darbą. Atlygis mokamas 
pagal 9 straipsnio nuostatas.

2. Jei Agentūra renka rinkliavą pagal 1 
dalies a punktą, ji atlygina valstybės narės 
paskirtam Farmakologinio budrumo rizikos
vertinimo komiteto pranešėjui ir 
papildomam pranešėjui arba valstybei 
narei, kuri vykdo koordinavimo grupės 
pranešėjo funkcijas, (toliau – pranešėjas) 
už Agentūrai ar koordinavimo grupei 
atliktą darbą. Atlygis mokamas valstybei 
narei, kuri skiria pranešėją arba 
papildomą pranešėją arba vykdo jų 
funkcijas, pagal 9 straipsnio nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Koordinavimo grupėje būtent valstybė narė veikia kaip pranešėja arba papildoma pranešėja. 
Bet kuriuo atveju atlygis turėtų būti mokamas valstybei narei, nes pranešėjas arba 
papildomas pranešėjas visada dirba valstybės narės vertintojų komandoje. Akivaizdu, kad 
atlygis sudarys valstybei narei sąlygas atlikti farmakologinio budrumo darbą. Iš tikrųjų, 
rinkliava yra gaunama iš karto po vertinimo ataskaitos pateikimo.

Pakeitimas 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra renka periodiškai atnaujinamų 
saugumo protokolų vertinimo, nurodyto 
Direktyvos 2001/83/EB 107e ir 107g 
straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 28 straipsnyje, rinkliavą.

1. Agentūra renka periodiškai atnaujinamų 
saugumo protokolų vertinimo, nurodyto 
Direktyvos 2001/83/EB 107e ir 107g 
straipsniuose ir Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 28 straipsnyje, rinkliavą, 
laikydamasi Direktyvos 2001/83/EB I 
priede nurodytų vertinimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra yra tarptautinis ES subjektas. Ji turi teisinį pagrindą vertinti susijusius periodiškai 
atnaujinamus saugumo protokolus tuo atveju, kai visoje ES galioja atitinkami techniniai 
kriterijai.

Pakeitimas 41
Alojz Peterle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra renka periodiškai atnaujinamų 
saugumo protokolų vertinimo, nurodyto 
Direktyvos 2001/83/EB 107e ir 107g 
straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 

1. Agentūra renka periodiškai atnaujinamų 
saugumo protokolų vertinimo, nurodyto 
Direktyvos 2001/83/EB 107e ir 107g 
straipsniuose ir Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 28 straipsnyje, rinkliavą, 
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726/2004 28 straipsnyje, rinkliavą. laikydamasi Direktyvos 2001/83/EB I 
priede nurodytų vertinimo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 42
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra renka periodiškai atnaujinamų 
saugumo protokolų vertinimo, nurodyto 
Direktyvos 2001/83/EB 107e ir 107g 
straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 28 straipsnyje, rinkliavą.

1. Agentūra renka periodiškai atnaujinamų 
saugumo protokolų vertinimo, nurodyto 
Direktyvos 2001/83/EB 107e ir 107g 
straipsniuose ir Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 28 straipsnyje, rinkliavą, 
laikydamasi Direktyvos 2001/83/EB I 
priede nurodytų vertinimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad Agentūra turi teisinį pagrindą vertinti periodiškai atnaujinamus 
saugumo protokolus tik tuo atveju, kai visoje ES galioja atitinkami techniniai kriterijai.

Pakeitimas 43
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priedo I dalyje nurodyta sumažinta 
rinkliava taikoma Direktyvos 2001/83/EB 
1 straipsnio 5 dalyje nurodytiems 
homeopatiniams vaistams ir žoliniams 
vaistams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2001/83/EB 1 straipsnio 30 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo aiškinamajame memorandume išdėstytus principus, būtent 
sąžiningumą, tinkamą atlikto darbo ir rinkliavos rūšies bei dydžio santykį, proporcingumą ir 
paprastumą, taip pat įvykdomumą, susijusį su homeopatinių vaistų produktų kategorija, 
periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo (angl. PSUR) rinkliava paprastai turėtų būti 
mažinama 10 proc. nuo bendrosios PSUR rinkliavos.

Pakeitimas 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkliavos suma nustatoma priedo I 
dalyje.

2. Rinkliavos suma nustatoma priedo I 
dalyje. Agentūra nustato tris PSUR 
vertinimo grupes, atsižvelgdama į darbo 
krūvį.

Or. en

Pagrindimas

Periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų bendra vertinimo rinkliava, visiškai 
neatsižvelgiant į darbo krūvį, nėra tinkamas pasirinkimas. Tačiau konkrečiu atveju galima 
būtų suskirstyti atitinkamas aktyviąsias medžiagas į tris PSUR vertinimo grupes atsižvelgiant 
į vertinimo metu tenkantį darbo krūvį ir taikant diferencijuotas rinkliavas. Tai būtų gerai 
suderintas požiūris, kai, viena vertus, pasitelkiamas būtinas standartinis metodas, ir, kita 
vertus, vengiama nevienodų sąlygų.

Pakeitimas 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei prievolė pateikti periodiškai 
atnaujinamą saugumo protokolą pagal 1 
dalyje nurodytas procedūras tenka tik 
vienam rinkodaros leidimo turėtojui, tas 
rinkodaros leidimo turėtojas moka 

3. Jei prievolė pateikti periodiškai 
atnaujinamą saugumo protokolą pagal 1 
dalyje nurodytas procedūras tenka tik 
vienam rinkodaros leidimo turėtojui, tas 
rinkodaros leidimo turėtojas moka 
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Agentūrai visą taikytinos rinkliavos sumą. Agentūrai visą taikytinos rinkliavos sumą.
Tačiau iškilus sunkumams, pvz., dėl 
ekonominių priežasčių, susijusių su 
atitinkamu produktu, taikomas didžiausia 
viršutinė rinkliavos riba.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu, PSUR vertinimo atveju numatoma taikyti procedūros 
rinkliavą: 19 500 EUR aktyviajai medžiagai. Tais atvejais, kai tai liečia tik vieną rinkodaros 
teisių turėtoją, šis mokestis galėtų būti nepagrįstai didelis, visų pirma iškilus sunkumams. 
Tokie atvejai būtų, inter alia, maža atitinkamo produkto metinė apyvarta ir papildomos 
išlaidos, dėl kurių susidarytų situacija, kai dėl ekonominių priežasčių būtų atsisakoma 
rinkodaros leidimo.

Pakeitimas 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei prievolė pateikti periodiškai 
atnaujinamą saugumo protokolą pagal 1 
dalyje nurodytas procedūras tenka tik 
vienam rinkodaros leidimo turėtojui, tas 
rinkodaros leidimo turėtojas moka 
Agentūrai visą taikytinos rinkliavos sumą.

3. Jei prievolė pateikti periodiškai 
atnaujinamą saugumo protokolą pagal 1 
dalyje nurodytas procedūras tenka tik 
vienam rinkodaros leidimo turėtojui, tas 
rinkodaros leidimo turėtojas moka 
Agentūrai visą taikytinos rinkliavos sumą. 
Išskirtinėmis aplinkybėmis Agentūra gali 
leisti derėtis dėl atsiskaitymo, kad padėtų 
bendram rinkodaros leidimų turėtojui 
sumokėti taikomą rinkliavą.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata galėtų būti naudinga, pvz., senų vaistų atveju, kai juos dažniausiai gamina vienas 
rinkodaros leidimo turėtojas ir kai rinkodaros leidimo turėtojas pateikia įrodymus, kad iš 
konkretaus produkto gaunamo pelno nepakanka sumokėti pirmiau minėtas rinkliavas.
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Pakeitimas 47
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu rinkodaros leidimo turėtojas 
negali tikėtis ekonominės naudos, 
susijusios su rinkliava, ir jeigu:
a) visuomenė yra suinteresuota produkto 
rinkodara dėl jo terapinės indikacijos; 
arba
b) produkto tikslinė grupė yra nedidelė;
mokėtina suma mažinama, remiantis 
rinkodaros leidimo turėtojo prašymu, kaip 
nurodyta priedo I dalies 2 punkto antroje 
pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal šį straipsnį rinkliavą mokantys 
rinkodaros leidimo turėtojai atleidžiami 
nuo bet kokių kitų rinkliavų, kurias 
kompetentinga institucija renka už 1 
dalyje nurodytą vertinimą, įskaitant, bet 
neapsiribojant sąlygų keitimo 
rinkliavomis pagal Direktyvos 2001/83/EB 
107g straipsnio 2 ir 4 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Sąlygų keitimas, kuris yra PSUR vertinimo pasekmė, turėtų būti vertinamas kaip neatsiejama 
viso vertinimo proceso dalis, ir neturėtų būti apmokestinamas papildomai nacionaliniu 
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lygmeniu, nes antras mokslinis vertinimas nėra reikalingas.

Pakeitimas 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra renka poregistracinių saugumo 
tyrimų, nurodytų Direktyvos 2001/83/EB 
21a straipsnio b punkte arba 22a straipsnio 
1 dalies a punkte ir Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 9 straipsnio 4 dalies cb 
punkte arba 10a straipsnio 1 dalies a 
punkte, vertinimo pagal Direktyvos 
2001/83/EB 107n–107q straipsnius ir 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 28b 
straipsnį, rinkliavą.

1. Agentūra renka poregistracinių saugumo 
tyrimų, nurodytų Direktyvos 2001/83/EB 
21a straipsnio b punkte arba 22a straipsnio 
1 dalies a punkte ir Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 9 straipsnio 4 dalies cb 
punkte arba 10a straipsnio 1 dalies a 
punkte ir atliekamų daugiau negu vienoje 
valstybėje narėje, vertinimo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 107n–107q 
straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 28b straipsnį, rinkliavą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Direktyvos 2001/83/EB 107n straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta išimtis 
tyrimams, kuriuos atlieka viena valstybė narė.

Pakeitimas 50
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu rinkodaros leidimo turėtojas 
negali tikėtis ekonominės naudos, 
susijusios su rinkliava, ir jeigu:
a) visuomenė yra suinteresuota produkto 
rinkodara dėl jo terapinės indikacijos; 
arba
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b) produkto tikslinė grupė yra nedidelė;
 mokėtina suma mažinama, remiantis 
rinkodaros leidimo turėtojo prašymu, kaip 
nurodyta priedo II dalies 2 punkto antroje 
pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal šį straipsnį rinkliavą mokantys 
rinkodaros leidimo turėtojai atleidžiami 
nuo bet kokių kitų rinkliavų, kurias 
kompetentinga institucija renka už 1 dalyje 
nurodytų tyrimų pateikimą.

6. Pagal šį straipsnį rinkliavą mokantys 
rinkodaros leidimo turėtojai atleidžiami 
nuo bet kokių kitų rinkliavų, kurias 
kompetentinga institucija renka už 1 dalyje 
nurodytų tyrimų pateikimą, įskaitant, bet 
neapsiribojant sąlygų keitimo 
rinkliavomis pagal Direktyvos 2001/83/EB 
107p straipsnio 2 dalį ir 107q straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Sąlygų keitimas, kuris yra PASS vertinimo pasekmė, turėtų būti vertinamas kaip neatsiejama 
viso vertinimo proceso dalis, ir neturėtų būti apmokestinamas papildomai nacionaliniu 
lygmeniu, nes antras mokslinis vertinimas nėra reikalingas.

Pakeitimas 52
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra renka vertinimo, atliekamo dėl 
procedūros, pradėtos įvertinus 

1. Agentūra renka vertinimo, atliekamo dėl 
procedūros, pradėtos įvertinus 
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farmakologinio budrumo duomenis pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 107i–107k 
straipsnius, tos direktyvos 31 straipsnio 1 
dalies antrą pastraipą arba Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 20 straipsnio 8 dalį, 
rinkliavą.

farmakologinio budrumo duomenis pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 107i–107k 
straipsnius, rinkliavą. Išlaidos, patiriamos 
dėl procedūrų, nurodytų Direktyvos 
2001/83/EB 31 straipsnio 1 dalyje arba 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 20 
straipsnio 8 dalyje, apima valstybės narės, 
kuri perduoda svarstyti klausimą, 
dalyvavimą.

Or. en

Pagrindimas

Vaisto saugumo užtikrinimas vykdant farmakologinio budrumo veiklą reiškia ir atsakomybę, 
susijusią su visuomenės sveikata. Todėl valstybės narės taip pat iš dalies prisideda 
finansiškai. Tačiau toks ribotas valstybių narių ir ES įnašas neturėtų užkirsti kelio pranešimui 
apie signalus ir būtinų klausimų perdavimui. Todėl valstybės narės dalyvavimas nėra būtinas 
tuo atveju, kai skubos tvarka atliekamos Sąjungos procedūros (nurodytos Direktyvos 
2001/83/EB 107i–107k straipsniuose).

Pakeitimas 53
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu rinkodaros leidimo turėtojas 
negali tikėtis ekonominės naudos, 
susijusios su rinkliava, ir jeigu:
a) visuomenė yra suinteresuota produkto 
rinkodara dėl jo terapinės indikacijos; 
arba
b) produkto tikslinė grupė yra nedidelė;
mokėtina suma mažinama, remiantis 
rinkodaros leidimo turėtojo prašymu, kaip 
nurodyta priedo III dalies 2 punkto 
antroje pastraipoje.

Or. en
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Pakeitimas 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal šį straipsnį rinkliavą mokantys 
rinkodaros leidimo turėtojai atleidžiami 
nuo bet kokių kitų rinkliavų, kurias 
kompetentinga institucija renka už 1 
dalyje nurodytą vertinimą, įskaitant, bet 
neapsiribojant sąlygų keitimo 
rinkliavomis pagal Direktyvos 2001/83/EB 
34 straipsnio 3 dalį ir 35 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Sąlygų keitimas, kuris yra perduoto klausimo vertinimo pasekmė, turėtų būti vertinamas kaip 
neatsiejama viso vertinimo proceso dalis, ir neturėtų būti apmokestinamas papildomai 
nacionaliniu lygmeniu, nes antras mokslinis vertinimas nėra reikalingas.

Pakeitimas 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Už farmakologinio budrumo veiklą, 
susijusią su informacinių technologijų 
sistemomis ir vykdomą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 24 straipsnį, 25a 
straipsnį, 26 straipsnį, 57 straipsnio 1 
dalies l punktą, tam tikros medicininės 
literatūros stebėseną pagal 27 straipsnį ir 
signalų aptikimą pagal 28a straipsnį 
Agentūra kartą per metus renka nustatyto 
dydžio rinkliavą, kaip nurodyta priedo IV 
dalyje.

1. Už farmakologinio budrumo veiklą, 
susijusią su informacinių technologijų 
sistemomis ir vykdomą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 24 straipsnį, 25a 
straipsnį, 26 straipsnį, 57 straipsnio 1 
dalies l punktą, tam tikros medicininės 
literatūros stebėseną pagal 27 straipsnį ir 
signalų aptikimą pagal 28a straipsnį 
Agentūra kartą renka vienkartinę nustatyto 
dydžio rinkliavą, kaip nurodyta priedo IV 
dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų bazė bus kuriama tik vieną kartą. Vėliau numatoma priimti naują reglamentą.

Pakeitimas 56
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu rinkodaros leidimo turėtojas 
negali tikėtis ekonominės naudos, 
susijusios su rinkliava, ir jeigu:
a) visuomenė yra suinteresuota produkto 
rinkodara dėl jo terapinės indikacijos; 
arba
b) produkto tikslinė grupė yra nedidelė;
mokėtina suma mažinama, remiantis 
rinkodaros leidimo turėtojo prašymu, kaip 
nurodyta priedo IV dalies 2 punkto 
antroje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 57
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priedo IV dalyje nurodyta sumažinta 
nustatyto dydžio metinė rinkliava taikoma 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 
dalyje ir 10a straipsnyje nurodytiems 
vaistams, leidžiamiems homeopatiniams
vaistams ir leidžiamiems žoliniams 
vaistams, kaip apibrėžta atitinkamai
Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 5 
dalyje ir 1 straipsnio 30 dalyje.

5. Priedo IV dalyje nurodyta sumažinta 
nustatyto dydžio metinė rinkliava taikoma 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 
dalyje ir 10a straipsnyje nurodytiems 
vaistams ir leidžiamiems žoliniams
vaistams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2001/83/EB 1 straipsnio 30 dalyje.
Nustatyto dydžio rinkliava netaikoma 
leidžiamiems homeopatiniams vaistams, 
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kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 1 
straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 58
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priedo IV dalyje nurodyta sumažinta 
nustatyto dydžio metinė rinkliava taikoma 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 
dalyje ir 10a straipsnyje nurodytiems 
vaistams, leidžiamiems homeopatiniams 
vaistams ir leidžiamiems žoliniams 
vaistams, kaip apibrėžta atitinkamai 
Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 5 
dalyje ir 1 straipsnio 30 dalyje.

5. Priedo IV dalyje nurodyta sumažinta 
nustatyto dydžio metinė rinkliava taikoma 
Direktyvos 2001/83/EB 10a straipsnyje 
nurodytiems vaistams, leidžiamiems 
homeopatiniams vaistams ir leidžiamiems 
žoliniams vaistams, kaip apibrėžta 
atitinkamai Direktyvos 2001/83/EB 1 
straipsnio 5 dalyje ir 1 straipsnio 30 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Sisteminio metinės nustatyto dydžio rinkliavos už visus generinius vaistus mažinimo principas 
negali būti pagrįstas, todėl šio mažinimo reikia atsisakyti.

Pakeitimas 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priedo IV dalyje nurodyta sumažinta 
nustatyto dydžio metinė rinkliava taikoma 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 
dalyje ir 10a straipsnyje nurodytiems 
vaistams, leidžiamiems homeopatiniams 
vaistams ir leidžiamiems žoliniams 
vaistams, kaip apibrėžta atitinkamai 
Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 5 
dalyje ir 1 straipsnio 30 dalyje.

5. Priedo IV dalyje nurodyta sumažinta 
nustatyto dydžio metinė rinkliava taikoma 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytiems generiniams vaistams 
ir vaistams, kurių leidimai suteikti 
remiantis plataus naudojimo medicinoje 
nuostatomis, kaip nurodyta 2001/83/EB 
10a straipsnyje, visiems produktams, 
kuriems suteiktas leidimas Bendrijoje 
mažiausiai 10 metų, taip pat leidžiamiems 
homeopatiniams vaistams ir leidžiamiems 
žoliniams vaistams, kaip apibrėžta 
atitinkamai Direktyvos 2001/83/EB 1 
straipsnio 5 dalyje ir 1 straipsnio 30 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas sąlygas, sumažinta metinė rinkliava turėtų būti taikoma produktams, 
kurių saugumo charakteristikos paprastai yra nusistovėjusios.

Pakeitimas 60
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Agentūra renka nustatyto dydžio metinę 
rinkliavą už kalendorinius metus, 
išrašydama sąskaitas faktūras rinkodaros 
leidimo turėtojams ne vėliau kaip tų 
kalendorinių metų sausio 31 d. Pagal šį 
straipsnį mokėtinos rinkliavos sumokamos 
per trisdešimt kalendorinių dienų nuo 
dienos, kurią rinkodaros leidimo turėtojas 
gavo sąskaitą faktūrą.

7. Agentūra renka nustatyto dydžio metinę 
rinkliavą už kalendorinius metus, 
išrašydama sąskaitas faktūras rinkodaros 
leidimo turėtojams ne vėliau kaip tų 
kalendorinių metų sausio 31 d. Pagal šį 
straipsnį mokėtinos rinkliavos sumokamos 
per Direktyvoje 2011/7/EB nurodytą 
laikotarpį nuo dienos, kurią rinkodaros 
leidimo turėtojas gavo sąskaitą faktūrą,
arba išskirtiniais atvejais – per 
nepriklausomai agentūros ir rinkodaros 
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leidimo turėtojo sutartą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Terminas, per kurį rinkodaros leidimo turėtojas turi sumokėti rinkliavą, turėtų būti nustatytas 
remiantis Direktyva 2011/7/EB, kurioje nurodytas 30 kalendorinių dienų laikotarpis, arba 
išskirtiniais atvejais – per 60 dienų laikotarpį. Tačiau, siekiant užtikrinti papildomą 
lankstumą šiame procese, reikėtų suteikti galimybę nustatyti nepriklausomai agentūros ir 
rinkodaros leidimo turėtojo sutartą laikotarpį. Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis tai gali 
padėti įmonėms valdyti savo grynųjų pinigų srautą.

Pakeitimas 61
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimo turėtojas, teigiantis, 
kad jis turi teisę į sumažintą nustatyto 
dydžio metinę rinkliavą pagal 7 straipsnio 
5 dalį, pateikia Agentūrai atitinkamą 
pareiškimą. Remdamasi šiuo pareiškimu 
Agentūra sumažina rinkliavą, jei 
tenkinamos būtinos sąlygos. Jei rinkodaros 
leidimo turėtojas teikia pareiškimą jau 
gavęs Agentūros sąskaitą faktūrą, tai 
atliekama per 30 kalendorinių dienų nuo 
Agentūros išrašytos sąskaitos faktūros 
gavimo.

3. Rinkodaros leidimo turėtojas, teigiantis, 
kad jis turi teisę į sumažintą nustatyto 
dydžio metinę rinkliavą pagal 7 straipsnio 
5 dalį, pateikia Agentūrai atitinkamą 
pareiškimą. Remdamasi šiuo pareiškimu 
Agentūra sumažina rinkliavą, jei 
tenkinamos būtinos sąlygos. Jei rinkodaros 
leidimo turėtojas teikia pareiškimą jau 
gavęs Agentūros sąskaitą faktūrą, tai 
atliekama per 30 kalendorinių dienų nuo 
Agentūros išrašytos sąskaitos faktūros 
gavimo. Šios dalies tikslais Komisija 
parengia gaires dėl to, kaip rinkodaros 
leidimo turėtojas turi formuluoti šį 
pareiškimą.

Or. en

Pakeitimas 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimo turėtojas, teigiantis, 
kad jis turi teisę į sumažintą nustatyto 
dydžio metinę rinkliavą pagal 7 straipsnio 
5 dalį, pateikia Agentūrai atitinkamą 
pareiškimą. Remdamasi šiuo pareiškimu 
Agentūra sumažina rinkliavą, jei 
tenkinamos būtinos sąlygos. Jei rinkodaros 
leidimo turėtojas teikia pareiškimą jau 
gavęs Agentūros sąskaitą faktūrą, tai 
atliekama per 30 kalendorinių dienų nuo 
Agentūros išrašytos sąskaitos faktūros 
gavimo.

3. Rinkodaros leidimo turėtojas, teigiantis, 
kad jis turi teisę į sumažintą nustatyto 
dydžio metinę rinkliavą pagal 7 straipsnio 
5 dalį, pateikia Agentūrai atitinkamą 
pareiškimą; Komisija parengia gaires dėl 
to, kaip rinkodaros leidimo turėtojas turi 
formuluoti šį pareiškimą. Remdamasi šiuo 
pareiškimu Agentūra sumažina rinkliavą, 
jei tenkinamos būtinos sąlygos. Jei 
rinkodaros leidimo turėtojas teikia 
pareiškimą jau gavęs Agentūros sąskaitą 
faktūrą, tai atliekama per 30 kalendorinių 
dienų nuo Agentūros išrašytos sąskaitos 
faktūros gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą, Komisija parengia aiškias gaires dėl to, kaip 
rinkodaros leidimo turėtojas turėtų pateikti savideklaraciją, prašydamas sumažinti nustatyto 
dydžio metinę rinkliavą pagal 7 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas 63
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra gali bet kada pareikalauti 
įrodymų, kad mokėtojas tenkina 
sumažintos rinkliavos ar išimties taikymo 
sąlygas. Tokiu atveju rinkodaros leidimo 
turėtojas, teigiantis arba teigęs, kad jis turi 
teisę į sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, pateikia Agentūrai reikiamą 
informaciją atitinkamų sąlygų tenkinimui 
įrodyti.

4. Agentūra gali bet kada pareikalauti 
įrodymų, kad mokėtojas tenkina 
sumažintos rinkliavos ar išimties taikymo 
sąlygas. Tokiu atveju rinkodaros leidimo 
turėtojas, teigiantis arba teigęs, kad jis turi 
teisę į sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, pateikia Agentūrai reikiamą 
informaciją atitinkamų sąlygų tenkinimui 
įrodyti, kad pastaroji galėtų patikrinti, ar 
įvykdytos šios sąlygos.

Or. en



PE523.004v01-00 36/62 AM\1009213LT.doc

LT

Pagrindimas

Rinkodaros leidimų turėtojai privalo aktyviai teikti Agentūrai visus įrodymus apie tai, kad jie 
turi teisę kreiptis dėl rinkliavos sumažinimo arba išimties taikymo, tam, kad Agentūra 
prireikus galėtų patikrinti šių duomenų tikslumą.

Pakeitimas 64
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra gali bet kada pareikalauti 
įrodymų, kad mokėtojas tenkina 
sumažintos rinkliavos ar išimties taikymo 
sąlygas. Tokiu atveju rinkodaros leidimo 
turėtojas, teigiantis arba teigęs, kad jis turi 
teisę į sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, pateikia Agentūrai reikiamą 
informaciją atitinkamų sąlygų tenkinimui 
įrodyti.

4. Agentūra gali bet kada pareikalauti 
įrodymų, kad mokėtojas tenkina 
sumažintos rinkliavos ar išimties taikymo 
sąlygas. Tokiu atveju rinkodaros leidimo 
turėtojas, teigiantis arba teigęs, kad jis turi 
teisę į sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, pateikia Agentūrai reikiamą 
informaciją atitinkamų sąlygų tenkinimui 
įrodyti per septynias kalendorines dienas 
nuo Agentūros prašymo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas terminas šiems įrodymams pateikti.

Pakeitimas 65
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei rinkodaros leidimo turėtojas, 
teigiantis arba teigęs, kad jis turi teisę į 
sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, neįrodo turįs teisę į sumažintą 
rinkliavą ar išimtį, priede nustatyta 
rinkliavos suma padidinama 10 proc. ir 

5. Jei rinkodaros leidimo turėtojas, 
teigiantis arba teigęs, kad jis turi teisę į 
sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, neįrodo turįs teisę į sumažintą 
rinkliavą ar išimtį, priede nustatyta 
rinkliavos suma padidinama 20 proc. ir 
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Agentūrai sumokama visa gauta taikytina 
suma arba, jei tinkama, visos gautos 
taikytinos sumos likutis.

Agentūrai sumokama visa gauta taikytina 
suma arba, jei tinkama, visos gautos 
taikytinos sumos likutis.

Or. en

Pagrindimas

Prašydamas sumažinti rinkliavas arba taikyti išimtį, rinkodaros leidimo turėtojas turi 
nuodugniai įvertinti, ar yra pagrindas tokiam rinkliavų sumažinimui arba išimties taikymui.

Pakeitimas 66
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei rinkodaros leidimo turėtojas, 
teigiantis arba teigęs, kad jis turi teisę į 
sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, neįrodo turįs teisę į sumažintą 
rinkliavą ar išimtį, priede nustatyta 
rinkliavos suma padidinama 10 proc. ir 
Agentūrai sumokama visa gauta taikytina 
suma arba, jei tinkama, visos gautos 
taikytinos sumos likutis.

5. Jei rinkodaros leidimo turėtojas, 
teigiantis arba teigęs, kad jis turi teisę į 
sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, neįrodo turįs teisę į sumažintą 
rinkliavą ar išimtį, taikoma visa priede 
nustatyta rinkliavos suma;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu prašymas sumažinti procedūrų rinkliavą yra nepagrįstas, padidinus sumą rinkliavos 
dydis neproporcingai padidėtų – galimai tūkstančiais eurų įmonėms. Nėra būtinybės skirti 
tokią didelę baudą, – pakaktų taikyti tik pradinę pagrindinę rinkliavą.

Pakeitimas 67
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei rinkodaros leidimo turėtojas, 
teigiantis arba teigęs, kad jis turi teisę į 
sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, neįrodo turįs teisę į sumažintą 
rinkliavą ar išimtį, priede nustatyta 
rinkliavos suma padidinama 10 proc. ir 
Agentūrai sumokama visa gauta taikytina 
suma arba, jei tinkama, visos gautos 
taikytinos sumos likutis.

5. Jei rinkodaros leidimo turėtojas, 
teigiantis arba teigęs, kad jis turi teisę į 
sumažintą rinkliavą ar išimtį pagal šį 
reglamentą, neįrodo turįs teisę į sumažintą 
rinkliavą ar išimtį, priede nustatyta 
rinkliavos suma padidinama 50 proc. ir 
Agentūrai sumokama visa gauta taikytina 
suma arba, jei tinkama, visos gautos 
taikytinos sumos likutis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvumo, priemonės dėl netikslios informacijos pateikimo turėtų būti griežtos.

Pakeitimas 68
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei valstybė narė paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto narį, kuris vykdo pranešėjo 
funkcijas vertinant periodiškai 
atnaujinamus saugumo protokolus, 
nurodytus 4 straipsnyje;

c) jei valstybė narė paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto narį, kuris vykdo pranešėjo arba 
papildomo pranešėjo funkcijas vertinant 
periodiškai atnaujinamus saugumo 
protokolus, nurodytus 4 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 69
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jei valstybė narė paskyrė koordinavimo 
grupės narį, kuris vykdo pranešėjo 
funkcijas vertinant periodiškai 
atnaujinamus saugumo protokolus, 
nurodytus 4 straipsnyje;

d) jei valstybė narė paskyrė koordinavimo 
grupės narį, kuris vykdo pranešėjo arba 
papildomo pranešėjo funkcijas vertinant 
periodiškai atnaujinamus saugumo 
protokolus, nurodytus 4 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 70
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei valstybė narė paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto narį, kuris vykdo pranešėjo 
funkcijas vertinant poregistracinius 
saugumo tyrimus, nurodytus 5 straipsnyje;

e) jei valstybė narė paskyrė 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto narį, kuris vykdo pranešėjo arba 
papildomo pranešėjo funkcijas vertinant 
poregistracinius saugumo tyrimus, 
nurodytus 5 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 71
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei valstybė narė paskyrė Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto narį, 
kuris vykdo pranešėjo funkcijas perdavus 
klausimus, kaip nurodyta 6 straipsnyje.

f) jei valstybė narė paskyrė Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto narį, 
kuris vykdo pranešėjo funkcijas perdavus 
klausimus, kaip nurodyta 6 straipsnyje. 
Tokiu atveju valstybės narės, kurios 
perdavė klausimą, pateikia visus būtinus 
duomenis apie signalus, bet jos nėra 
skiriamos kaip pranešėjos arba 
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papildomos pranešėjos tam klausimui. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vienintelės klausimų perdavimo priežastys būtų paciento saugumas, 
kokybės, gamybos ar veiksmingumo klausimai ir siekis išvengti galimo interesų konflikto, 
konkretų klausimą perduodanti (-čios) valstybė (-s) narė (-s) neturėtų būti pasirenkama kaip 
pranešėja (-os) ar papildoma (-os) pranešėja (-os) šiam konkrečiam klausimui.

Pakeitimas 72
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei valstybė narė paskyrė Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto narį, 
kuris vykdo pranešėjo funkcijas perdavus 
klausimus, kaip nurodyta 6 straipsnyje.

f) jei valstybė narė paskyrė Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto narį, 
kuris vykdo pranešėjo funkcijas perdavus 
klausimus, kaip nurodyta 6 straipsnyje. Kai 
valstybė narė savanoriškai perduoda 
klausimą ir yra skiriama pranešėja arba 
papildoma pranešėja, ji gauna tik 50 proc. 
atlygio.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybė narė nusprendžia perduoti klausimą, ji gali būti paskirta pranešėja arba 
papildoma pranešėja, bet turėtų finansiškai dalyvauti padengiant klausimo perdavimo 
išlaidas, kad būtų išvengta interesų konflikto.

Pakeitimas 73
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Farmakologinio budrumo rizikos Jei Farmakologinio budrumo rizikos 
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vertinimo komitetas ar koordinavimo grupė 
nusprendžia paskirti antrąjį pranešėją, 
atlygis dalijamas abiem pranešėjams.

vertinimo komitetas ar koordinavimo grupė 
nusprendžia paskirti antrąjį pranešėją, 
atlygis dalijamas abiem pranešėjams, 
remiantis aiškiomis ir skaidriomis 
sąskaitomis faktūromis, kuriose tiksliai 
nurodomas darbo valandų, skirtų 
kiekvienam pranešėjo ir papildomo (-ų) 
pranešėjo (-ų) atliktam vertinimui, 
skaičius ir susijusios išlaidos. Šis darbo 
valandų skaičius nurodomas
suprantamai, pagrįstai ir įrodomai.

Or. en

Pagrindimas

Išsamios pranešėjų ir papildomų pranešėjų išlaidos aiškiai nurodomos sąskaitose faktūrose, 
kurios pateikiamos Agentūrai.

Pakeitimas 74
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas atlygis mokamas tik 
pateikus Agentūrai Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto 
ketinamos priimti rekomendacijos galutinę 
vertinimo ataskaitą.

3. 1 dalyje nurodytas atlygis mokamas tik 
pateikus Agentūrai Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto 
ketinamos priimti rekomendacijos galutinę 
vertinimo ataskaitą. Ši ataskaita 
pateikiama išsamia bei darbine versija ir 
išversta į Agentūros darbo kalbą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjai ir papildomi pranešėjai yra atsakingi už tai, kad savo ataskaitą pateiktų išsamia 
versija ir išverstą į Agentūros darbo kalbą. Jei pranešėjai ir papildomi pranešėjai pateikia 
ataskaitą tik savo gimtąja kalba arba netinkamai išverstą arba jei Agentūra dėl minėtų 
priežasčių turi dirbti prie tokio vertimo, rinkliavos dalis turėtų būti skirtinga.
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Pakeitimas 75
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atlygis mokamas pagal raštišką sutartį, 
nurodytą Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
62 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje. 
Su atlygio mokėjimu susijusius banko 
mokesčius padengia Agentūra.

5. Atlygis mokamas pagal raštišką sutartį, 
nurodytą Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
62 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, 
ir per Direktyvoje 2011/7/EB nurodytą 
laikotarpį. Su atlygio mokėjimu susijusius 
banko mokesčius padengia Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Terminas, per kurį Agentūra turi sumokėti valstybės narės pranešėjui, turėtų būti nustatytas 
remiantis Direktyva 2011/7/EB, kurioje nurodytas 30 kalendorinių dienų laikotarpis, arba 
išskirtiniais atvejais – per 60 dienų laikotarpį.

Pakeitimas 76
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei mokėjimo paskirties neįmanoma 
nustatyti, Agentūra nustato terminą, iki 
kurio rinkodaros leidimo turėtojas raštu
nurodo Agentūrai mokėjimo paskirtį. 
Jeigu Agentūra iki nustatyto termino 
pabaigos negauna pranešimo apie 
mokėjimo paskirtį, mokėjimas laikomas 
negaliojančiu ir atitinkama suma 
grąžinama rinkodaros leidimo turėtojui.

2. Jei mokėjimo paskirties neįmanoma 
nustatyti ir pranešti apie ją raštu Agentūrai
per 30 dienų, mokėjimas laikomas 
negaliojančiu ir atitinkama suma 
grąžinama rinkodaros leidimo turėtojui.

Or. en

Pagrindimas

Terminai pateikti išsamią informaciją dėl konkretaus mokėjimo paskirties turėtų būti jau 
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aiškiai nustatyti teisės aktuose, siekiant išvengti papildomos administracinės naštos 
Agentūrai.

Pakeitimas 77
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Rengdama kitų finansinių metų bendrųjų 
išlaidų ir pajamų sąmatą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 67 straipsnio 6 dalį, 
Agentūra nurodo išsamią informaciją apie 
rinkliavų, susijusių su farmakologinio 
budrumo veikla, pajamas. Šioje 
informacijoje atskirai nurodoma nustatyto 
dydžio metinė rinkliava ir kiekvienos iš 3 
straipsnio a punkte nurodytų procedūrų 
rinkliavos. Be to, Agentūra pateikia 
konkrečią analitinę informaciją apie savo 
pajamas ir išlaidas, susijusias su 
farmakologinio budrumo veikla, pagal 
kurią galima atskirti nustatyto dydžio 
metinę rinkliavą ir kiekvienos iš 3 
straipsnio a punkte nurodytų procedūrų 
rinkliavas.

Rengdama kitų finansinių metų bendrųjų 
išlaidų ir pajamų sąmatą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 67 straipsnio 6 dalį, 
Agentūra nurodo išsamią informaciją apie 
rinkliavų, susijusių su farmakologinio 
budrumo veikla, pajamas, remdamasi 
vienetų, kuriems taikoma rinkliava, 
įrašais duomenų bazėje. Be to, Agentūra 
pateikia konkrečią analitinę informaciją 
apie savo pajamas ir išlaidas, susijusias su 
farmakologinio budrumo veikla, pagal 
kurią galima atskirti nustatyto dydžio 
metinę rinkliavą ir kiekvienos iš 3 
straipsnio a punkte nurodytų procedūrų 
rinkliavas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tiksliai numatyti ir nuspėti bendrą biudžetą, patartina susieti jo dydį tik su metinėmis 
nustatyto dydžio rinkliavomis. Be to, tai sudaro sąlygas valstybių narių pranešėjams gauti 
didesnę procedūrų rinkliavų sumos dalį.

Pakeitimas 78
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
kasmet teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai informaciją apie elementus, kurie 
gali turėti poveikio sąnaudoms, 
dengiamomis iš šiuo reglamentu nustatytų 
rinkliavų. Į šią informaciją įtraukiamos su 
ankstesniais metais susijusios suskirstytos 
sąnaudos ir kitų metų prognozė. Agentūros 
vykdomasis direktorius taip pat kartą per 
metus teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai veiklos rezultatų informaciją, 
nurodytą priedo V dalyje ir pagrįstą 3 
dalyje nurodytais veiklos rezultatų 
rodikliais.

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
kasmet teikia Komisijai, Valdančiajai 
tarybai, Audito Rūmams ir valstybėms 
narėms informaciją apie elementus, kurie 
gali turėti poveikio sąnaudoms, 
dengiamomis iš šiuo reglamentu nustatytų 
rinkliavų. Į šią informaciją įtraukiamos su 
ankstesniais metais susijusios suskirstytos 
sąnaudos ir kitų metų prognozė. Agentūros 
vykdomasis direktorius taip pat atvirai 
skelbia šią apžvalgą savo viešoje metinėje 
ataskaitoje. Agentūros vykdomasis 
direktorius taip pat kartą per metus teikia 
Komisijai ir Valdančiajai tarybai veiklos 
rezultatų informaciją, nurodytą priedo V 
dalyje ir pagrįstą 3 dalyje nurodytais 
veiklos rezultatų rodikliais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad rinkliavų procesas būtų skaidrus ir atviras, siekiant išvengti finansinių 
neatitikimų sąskaitose ir juos pašalinti, taip pat padėti įmonėms teikti pagrįstus skundus, 
susijusius su nusiskundimais dėl esamų išlaidų, arba sėkmingai numatyti būsimas išlaidas.

Pakeitimas 79
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
kasmet teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai informaciją apie elementus, kurie 
gali turėti poveikio sąnaudoms, 
dengiamomis iš šiuo reglamentu nustatytų 
rinkliavų. Į šią informaciją įtraukiamos su 
ankstesniais metais susijusios suskirstytos 
sąnaudos ir kitų metų prognozė. Agentūros 
vykdomasis direktorius taip pat kartą per 

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
metinėje ataskaitoje, kurią jis teikia
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Audito Rūmams ir valstybėms 
narėms pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 65 straipsnio 10 dalį, 
pateikia informaciją apie elementus, kurie 
gali turėti poveikio sąnaudoms, 
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metus teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai veiklos rezultatų informaciją, 
nurodytą priedo V dalyje ir pagrįstą 3 
dalyje nurodytais veiklos rezultatų 
rodikliais.

dengiamomis iš šiuo reglamentu nustatytų 
rinkliavų. Į šią informaciją įtraukiamos su 
ankstesniais metais susijusios suskirstytos 
sąnaudos ir kitų metų prognozė. Agentūra 
taip pat skelbia šią apžvalgą savo viešoje 
metinėje ataskaitoje. Agentūros 
vykdomasis direktorius taip pat kartą per 
metus teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai veiklos rezultatų informaciją, 
nurodytą priedo V dalyje ir pagrįstą veiklos 
rezultatų rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
kasmet teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai informaciją apie elementus, kurie 
gali turėti poveikio sąnaudoms, 
dengiamomis iš šiuo reglamentu nustatytų 
rinkliavų. Į šią informaciją įtraukiamos su 
ankstesniais metais susijusios suskirstytos 
sąnaudos ir kitų metų prognozė. Agentūros 
vykdomasis direktorius taip pat kartą per 
metus teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai veiklos rezultatų informaciją, 
nurodytą priedo V dalyje ir pagrįstą 3 
dalyje nurodytais veiklos rezultatų 
rodikliais.

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
metinėje ataskaitoje, kurią jis teikia
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Audito Rūmams ir valstybėms 
narėms pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 65 straipsnio 10 dalį, 
pateikia informaciją apie elementus, kurie 
gali turėti poveikio sąnaudoms, 
dengiamomis iš šiuo reglamentu nustatytų 
rinkliavų. Į šią informaciją įtraukiamos su 
ankstesniais metais susijusios suskirstytos 
sąnaudos ir kitų metų prognozė. Agentūra 
taip pat skelbia šią apžvalgą savo viešoje 
metinėje ataskaitoje. Agentūros 
vykdomasis direktorius taip pat kartą per 
metus teikia Komisijai ir Valdančiajai 
tarybai veiklos rezultatų informaciją, 
nurodytą priedo V dalyje ir pagrįstą 3 
dalyje nurodytais veiklos rezultatų 
rodikliais.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti matomą ir skaidrų EMA finansinių ataskaitų teikimą.

Pakeitimas 81
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdama į 4 dalyje nurodytą 
stebėseną, Komisija prireikus gali 
koreguoti priede nurodytas rinkliavų sumas 
ir atlygio pranešėjams sumas 16 straipsnyje 
nustatyta tvarka. Koregavimai įsigalioja 
balandžio 1 d. po atitinkamo akto, kuriuo 
nustatomi pakeitimai, įsigaliojimo.

5. Atsižvelgdama į 4 dalyje nurodytą 
stebėseną, Komisija prireikus gali 
koreguoti priede nurodytas rinkliavų sumas 
ir atlygio pranešėjams ar papildomiems 
pranešėjams sumas 16 straipsnyje 
nustatyta tvarka. Koregavimai įsigalioja 
balandžio 1 d. po atitinkamo akto, kuriuo 
nustatomi pakeitimai, įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 82
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus priedo I–V dalims iš 
dalies keisti.

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus priedo I–V dalims iš 
dalies keisti, atsižvelgiant tik į infliacijos 
svyravimus. Dėl rinkliavų didinimo arba 
mažinimo sprendžiama atliekant bendrą 
Agentūros rinkliavų sistemos peržiūrą, 
kurią planuojama atlikti 2015 m. 
pradžioje.

Or. en



AM\1009213LT.doc 47/62 PE523.004v01-00

LT

Pagrindimas

Komisija 2015 m. patvirtins pasiūlymą peržiūrėti visas Agentūros taikomas rinkliavas. Šiuo 
atžvilgiu Komisija pasiūlys panaikinti rinkliavų reglamentą ir įtraukti rinkliavas į šią naują 
visa apimančią teisinę priemonę. Todėl iki 2015 m. nebus poreikio keisti rinkliavas, išskyrus 
dėl infliacijos svyravimų.

Pakeitimas 83
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sumos iš dalies keičiamos remiantis 
Agentūros sąnaudų vertinimu ir pranešėjų 
pateiktais sąnaudų vertinimais, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje, arba 15 straipsnio 4 
dalyje nurodyta infliacijos normos 
stebėsena.

2. Sumos iš dalies keičiamos remiantis 
skaidriu ir atviru Agentūros sąnaudų 
vertinimu ir pranešėjų pateiktais sąnaudų 
vertinimais, kaip nustatyta 9 straipsnyje, 
arba 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta 
infliacijos normos stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 84
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sumos iš dalies keičiamos remiantis 
Agentūros sąnaudų vertinimu ir pranešėjų 
pateiktais sąnaudų vertinimais, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje, arba 15 straipsnio 4 
dalyje nurodyta infliacijos normos 
stebėsena.

2. Sumos iš dalies keičiamos remiantis 
skaidriu Agentūros sąnaudų vertinimu ir 
pranešėjų pateiktais sąnaudų vertinimais, 
kaip nustatyta 9 straipsnyje, arba 15 
straipsnio 4 dalyje nurodyta infliacijos 
normos stebėsena.

Or. en
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Pakeitimas 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sumos iš dalies keičiamos remiantis 
Agentūros sąnaudų vertinimu ir pranešėjų 
pateiktais sąnaudų vertinimais, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje, arba 15 straipsnio 4 
dalyje nurodyta infliacijos normos 
stebėsena.

2. Sumos iš dalies keičiamos remiantis 
skaidriu Agentūros sąnaudų vertinimu ir 
pranešėjų pateiktais sąnaudų vertinimais, 
kaip nustatyta 9 straipsnyje, arba 15 
straipsnio 4 dalyje nurodyta infliacijos 
normos stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 86
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant šį reglamentą vienetų, kuriems 
taikoma rinkliava, skaičius, naudojamas 
kaip skaičiavimų pagrindas yra [...].

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir įskaitomumo, vienetų, kuriems taikoma rinkliava, skaičius, naudojamas 
skaičiuojant rinkliavas, turėtų būti tiesiogiai nurodytas reglamento tekste.

Pakeitimas 87
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nustatyto dydžio metinė rinkliava, 
nurodyta priedo IV dalies 7 straipsnyje,
įsigalioja tik praėjus šešiems mėnesiams 
nuo dienos, kai Agentūra paskelbia 
„Eudravigilance“ kaip visiškai veikiančią, 
taikant Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 
straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų turėti galimybę vykdyti savo veiklą, kuriai taikoma nustatyto dydžio metinė 
rinkliava, kaip nurodyta teisės aktuose. Todėl duomenų bazė „Eudravigilance“ turėtų veikti 
tinkamai ir visa apimtimi, kad Agentūra galėtų pradėti rinkti tą rinkliavą.

Pakeitimas 88
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Periodiškai atnaujinamų saugumo 
protokolų vertinimo rinkliava yra 
19 500 EUR už procedūrą. Atitinkamas 
pranešėjo atlygis yra 13 100 EUR.

1. Periodiškai atnaujinamų saugumo 
protokolų vertinimo rinkliava yra 
19 500 EUR už procedūrą. Atitinkamas 
pranešėjo atlygis yra 13 100 EUR, o 
atitinkamas papildomo pranešėjo atlygis 
yra 1 500 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant PSUR vertinimą, daugiausia darbo atlieka pranešėjas, bet turėtų būti atlyginta ir už 
papildomo pranešėjo darbą.

Pakeitimas 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle



PE523.004v01-00 50/62 AM\1009213LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikant 4 straipsnio 2 dalį, 
nustatomos šios rinkliavos:
i) 1 kategorija: 100 proc. taikytinos 
sumos;
ii) 2 kategorija: 50 proc. taikytinos sumos;
iii) 3 kategorija: 10 proc. taikytinos 
sumos.

Or. en

Pagrindimas

Periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų bendra vertinimo rinkliava, visiškai 
neatsižvelgiant į darbo krūvį, nėra tinkamas pasirinkimas. Tam tikrais atvejais apskaičiuojant 
rinkliavą pagrįsta naudoti standartinį metodą. Tačiau konkrečiu atveju galima būtų 
suskirstyti atitinkamas aktyviąsias medžiagas į tris PSUR vertinimo grupes atsižvelgiant į 
vertinimo metu tenkantį darbo krūvį ir taikant diferencijuotas rinkliavas.

Pakeitimas 90
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Homeopatinių ar žolinių vaistų, 
nurodytų 4 straipsnio 1a dalyje, 
rinkodaros ar registracijos leidimų 
turėtojai moka 10 proc. 1 dalyje nurodytos 
sumos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo aiškinamajame memorandume išdėstytus principus, būtent 
sąžiningumą, tinkamą atlikto darbo ir rinkliavos rūšies bei dydžio santykį, proporcingumą ir 
paprastumą, taip pat įvykdomumą, susijusį su homeopatinių vaistų produktų kategorija, 
periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo (angl. PSUR) rinkliava paprastai turėtų būti 
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mažinama 10 proc. nuo bendrosios PSUR rinkliavos.

Pakeitimas 91
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 4 straipsnio 5 dalį mažosios ir 
vidutinės įmonės moka 60 proc. taikytinos 
sumos.

2. Taikant 4 straipsnio 5 dalies pirmą 
pastraipą mažosios ir vidutinės įmonės 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Taikant 4 straipsnio 5 dalies antrą 
pastraipą rinkodaros leidimų turėtojai 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Or. en

Pakeitimas 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant 4 straipsnio 3 dalį, iškilus 
sunkumams, susiję rinkodaros leidimų 
turėtojai moka ne daugiau kaip 40 proc. 
taikytinos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu, PSUR vertinimo atveju numatoma taikyti procedūros 
rinkliavą: 19 500 EUR aktyviajai medžiagai. Tais atvejais, kai tai liečia tik vieną rinkodaros 
teisių turėtoją, šis mokestis galėtų būti nepagrįstai didelis, visų pirma iškilus sunkumams. 
Tokie atvejai būtų, inter alia, maža atitinkamo produkto metinė apyvarta ir papildomos 
išlaidos, dėl kurių susidarytų situacija, kai dėl ekonominių priežasčių būtų atsisakoma 
rinkodaros leidimo.
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Pakeitimas 93
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 10 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 20 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Prašydamas sumažinti rinkliavas arba taikyti išimtį, rinkodaros leidimo turėtojas turi 
nuodugniai įvertinti, ar yra pagrindas tokiam rinkliavų sumažinimui arba išimties taikymui.

Pakeitimas 94
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 10 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 50 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

Or. en

Pakeitimas 95
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Poregistracinio saugumo tyrimo 
vertinimo rinkliava yra 43 000 EUR. 
Atitinkamas pranešėjo atlygis yra 
18 200 EUR.

1. Poregistracinio saugumo tyrimo 
vertinimo rinkliava yra 43 000 EUR. 
Atitinkamas pranešėjo atlygis yra 
30 000 EUR, o atitinkamas papildomo 
pranešėjo atlygis yra 10 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant PASS vertinimą nacionalinei kompetentingai institucijai tenka daug darbo, kurį turi 
atlikti pranešėjas, ir papildomas pranešėjas taip pat turėtų gauti dalį rinkliavos už atliktą 
darbą.

Pakeitimas 96
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 5 straipsnio 4 dalį mažosios ir 
vidutinės įmonės moka 60 proc. taikytinos 
sumos.

2. Taikant 5 straipsnio 4 dalies pirmą 
pastraipą mažosios ir vidutinės įmonės 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Taikant 5 straipsnio 4 dalies antrą 
pastraipą rinkodaros leidimų turėtojai 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Or. en

Pakeitimas 97
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 10 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 20 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Prašydamas sumažinti rinkliavas arba taikyti išimtį, rinkodaros leidimo turėtojas turi 
nuodugniai įvertinti, ar yra pagrindas tokiam rinkliavų sumažinimui arba išimties taikymui.

Pakeitimas 98
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 10 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

4. Jei rinkliava mažinama ir taikomos 
išimtys, pranešėjo atlygis proporcingai 
pritaikomas. Jei Agentūra surenka visą 
taikytiną sumą, įskaitant 8 straipsnio 5 
dalyje nustatytus papildomus 50 proc., 
pranešėjo atlygis taip pat proporcingai 
pritaikomas.

Or. en

Pakeitimas 99
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
procedūros vertinimo rinkliava yra 
168 600 EUR. Atitinkamas pranešėjo 
atlygis yra 45 100 EUR.

1. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
procedūros vertinimo rinkliava yra [...], kai 
ji susijusi su viena arba dviem 
veikliosiomis medžiagomis. Ši rinkliava 
padidinama [...] EUR už kiekvieną 
papildomą veikliąją medžiagą, kuriai 
taikoma procedūra. Atitinkamas pranešėjo 
ir papildomo pranešėjo atlygis yra 
50 proc. visos surinktos rinkliavos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių pranešėjams ir papildomiems pranešėjams turėtų būti teisingai atlyginta, kad 
jie būtų skatinami savanoriškai užsiimti darbu, susijusiu su perduotų klausimų nagrinėjimu.

Pakeitimas 100
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
procedūros vertinimo rinkliava yra 
168 600 EUR. Atitinkamas pranešėjo 
atlygis yra 45 100 EUR.

1. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
procedūros vertinimo rinkliava yra 
168 600 EUR. Atitinkamas pranešėjo 
atlygis yra 70 000 EUR ir atitinkamas 
papildomo pranešėjo atlygis yra 
70 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Vertinant saugos klausimą reikia atlikti daug darbo: pranešėjui ir papildomam pranešėjui 
tenka maždaug po 500–800 vertinimo darbo valandų.

Pakeitimas 101
Linda McAvan



PE523.004v01-00 56/62 AM\1009213LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
procedūros vertinimo rinkliava yra 
168 600 EUR. Atitinkamas pranešėjo 
atlygis yra 45 100 EUR.

1. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
procedūros vertinimo rinkliava yra 
168 600 EUR, kai ji susijusi su viena arba 
dviem veikliosiomis medžiagomis. Ši 
rinkliava padidinama 15 proc. už 
kiekvieną papildomą veikliąją medžiagą, 
kuriai taikoma procedūra.
Atitinkamas pranešėjo ir papildomo (-ų) 
pranešėjo (-ų) atlygis yra 78 400 EUR. Šis 
atlygis padidinamas 15 proc. už kiekvieną 
papildomą veikliąją medžiagą, kuriai 
atliekamas vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 102
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šios rinkliavos suma turėtų būti 
paskirstyta viešajam biudžetui, kuris buvo 
skirtas šioms farmakologinio budrumo 
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misijoms, ir rinkodaros leidimo turėtojui.

Or. fr

Pagrindimas

ES biudžetas turėtų būti skiriamas šioms naujoms farmakologinio budrumo misijoms siekiant 
sustiprinti vertinimų skaidrumą, objektyvumą ir nepriklausomumą.

Pakeitimas 103
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 6 straipsnio 5 dalį mažosios ir 
vidutinės įmonės moka 60 proc. taikytinos 
sumos.

2. Taikant 6 straipsnio 5 dalies pirmą 
pastraipą mažosios ir vidutinės įmonės 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Taikant 6 straipsnio 5 dalies antrą 
pastraipą rinkodaros leidimų turėtojai 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Or. en

Pakeitimas 104
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 3 punkto antros pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai taikytina, sumos mažinamos, kaip 
nustatyta šio priedo II dalies 2 punkte, ir 
taikoma 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
išimtis.

ii) kai taikytina, sumos mažinamos, kaip 
nustatyta šio priedo III dalies 2 punkte, ir 
taikoma 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
išimtis.

Or. en

Pagrindimas

Pirminio Komisijos pasiūlymo II dalyje nurodoma 5 straipsnio 4 dalis dėl poregistracinio 
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saugumo tyrimų. Tuo tarpu III dalyje nurodoma 6 straipsnio 5 dalis, ir tai yra tinkamas 
straipsnis priedo III daliai dėl perduotų klausimų.

Pakeitimas 105
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rinkliava mažinama ir taikomos išimtys, 
pranešėjo atlygis proporcingai pritaikomas. 
Jei Agentūra surenka visą taikytiną sumą, 
įskaitant 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus 
papildomus 10 proc., pranešėjo atlygis taip 
pat proporcingai pritaikomas.

Jei rinkliava mažinama ir taikomos išimtys, 
pranešėjo atlygis proporcingai pritaikomas. 
Jei Agentūra surenka visą taikytiną sumą, 
įskaitant 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus 
papildomus 20 proc., pranešėjo atlygis taip 
pat proporcingai pritaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Prašydamas sumažinti rinkliavas arba taikyti išimtį, rinkodaros leidimo turėtojas turi 
nuodugniai įvertinti, ar yra pagrindas tokiam rinkliavos sumažinimui arba išimties taikymui.

Pakeitimas 106
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III dalies 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rinkliava mažinama ir taikomos išimtys, 
pranešėjo atlygis proporcingai pritaikomas. 
Jei Agentūra surenka visą taikytiną sumą, 
įskaitant 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus 
papildomus 10 proc., pranešėjo atlygis taip 
pat proporcingai pritaikomas.

Jei rinkliava mažinama ir taikomos išimtys, 
pranešėjo atlygis proporcingai pritaikomas. 
Jei Agentūra surenka visą taikytiną sumą, 
įskaitant 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus 
papildomus 50 proc., pranešėjo atlygis taip 
pat proporcingai pritaikomas.

Or. en
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Pakeitimas 107
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo IV dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatyto dydžio metinė rinkliava 
vienam vienetui, kuriam taikoma rinkliava, 
yra 60 EUR.

1. Nustatyto dydžio metinė rinkliava 
vienam vienetui, kuriam taikoma rinkliava, 
yra XX EUR.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatyta po galutinio susitarimo dėl rinkliavų mažinimo ir išimčių.

Pakeitimas 108
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo IV dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 7 straipsnio 4 dalį mažosios ir 
vidutinės įmonės moka 60 proc. taikytinos 
sumos.

2. Taikant 7 straipsnio 4 dalies pirmą 
pastraipą mažosios ir vidutinės įmonės 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Taikant 7 straipsnio 4 dalies antrą 
pastraipą rinkodaros leidimų turėtojai 
moka 60 proc. taikytinos sumos.

Or. en

Pakeitimas 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo IV dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 
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rinkodaros leidimų turėtojai moka 80 proc. 
sumos, taikytinos tuos vaistus atitinantiems 
vienetams, kuriems taikoma rinkliava.

(išskyrus leidžiamus homeopatinius 
vaistus) rinkodaros leidimų turėtojai moka 
80 proc. sumos, taikytinos tuos vaistus 
atitinantiems vienetams, kuriems taikoma 
rinkliava. Homeopatinių vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai moka IRT paslaugoms 
lygiavertę procentinę dalį, taikytiną tuos 
produktus atitinantiems vienetams, 
kuriems taikoma rinkliava.

Or. en

Pagrindimas

Leidžiamų homeopatinių vaistų atveju tik IT paslaugos kuriant ir tvarkant duomenų bazę gali 
būti taikomos iš paslaugų sąrašo, pateikto Reglamento 4 priede („Kitos Agentūros sąnaudos, 
susijusios su farmakologiniu budrumu“). Būtina tiksliai nurodyti sąnaudų rūšį, nes nėra kitų 
paslaugų, kurios teikiamos už nustatyto dydžio rinkliavą.

Pakeitimas 110
Alojz Peterle

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo IV dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojai moka 80 proc. 
sumos, taikytinos tuos vaistus atitinantiems 
vienetams, kuriems taikoma rinkliava.

3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 
(išskyrus leidžiamus homeopatinius 
vaistus) rinkodaros leidimų turėtojai moka 
80 proc. sumos, taikytinos tuos vaistus 
atitinantiems vienetams, kuriems taikoma 
rinkliava. Homeopatinių vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai moka IRT paslaugoms 
lygiavertę procentinę dalį, taikytiną tuos 
produktus atitinantiems vienetams, 
kuriems taikoma rinkliava.

Or. en

Pakeitimas 111
Dagmar Roth-Behrendt
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo IV dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojai moka 80 proc. 
sumos, taikytinos tuos vaistus atitinantiems 
vienetams, kuriems taikoma rinkliava.

3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojai moka 50 proc. 
sumos, taikytinos tuos vaistus atitinantiems 
vienetams, kuriems taikoma rinkliava.

Or. en

Pagrindimas

Plataus naudojimo vaistai turi žinomas saugumo charakteristikas, ir jiems turėtų būti taikoma 
50 proc. sumažinta nustatyto dydžio metinė rinkliava.

Pakeitimas 112
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo IV dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojai moka 80 proc. 
sumos, taikytinos tuos vaistus atitinantiems 
vienetams, kuriems taikoma rinkliava.

3. Direktyvos 2001/83/EB 10a straipsnyje 
nurodytų vaistų rinkodaros leidimų 
turėtojai moka 80 proc. sumos, taikytinos 
tuos vaistus atitinantiems vienetams, 
kuriems taikoma rinkliava. Leidžiamų 
homeopatinių vaistų ir leidžiamų žolinių 
vaistų, kaip apibrėžta atitinkamai 
Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 5 
dalyje ir 1 straipsnio 30 dalyje, rinkodaros 
leidimų turėtojai moka 25 proc. sumos, 
taikytinos tuos vaistus atitinantiems 
vienetams, kuriems taikoma rinkliava.

Or. en

Pagrindimas

75 proc. sumažinta rinkliava už leidžiamus homeopatinius ir žolinius vaistus atitinka jau 
taikomą sumažintą nustatyto dydžio metinę rinkliavą už centralizuotai išduotus generinių 
vaistų leidimus. Kadangi yra tendencija centralizuotai išduoti vis daugiau leidimų 
generiniams vaistams, bet ne homeopatiniams ir žoliniams vaistams, pastariesiems ateityje 
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neturėtų būti sudarytos komerciniu požiūriu nepalankios sąlygos dėl farmakologinio budrumo 
rinkliavų.


