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Poprawka 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi12 ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 i w 
dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi13 zostały zmienione 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 
dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi 
oraz ustanawiające Europejską Agencję 
Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej14, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 
2012 r. zmieniającą dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii15 i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1027/2012 z 

(2) Przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi12 ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 i w 
dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi13 zostały zmienione 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 
dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi 
oraz ustanawiające Europejską Agencję 
Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej14, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 
2012 r. zmieniającą dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii15 i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1027/2012 z 
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dnia 25 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii16. Zmiany te obejmują 
wyłącznie produkty lecznicze stosowane u 
ludzi. W zmianach tych przewiduje się 
nowe zadania Agencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obejmujące ogólnounijne procedury w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, monitorowanie literatury, 
usprawnione korzystanie z narzędzi 
informatycznych i udzielanie szerszych 
informacji ogółowi społeczeństwa.
Ponadto przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii stanowią, 
że należy umożliwić Agencji finansowanie 
tych działań z opłat pobieranych od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Należy zatem stworzyć nowe 
kategorie opłat w celu objęcia nimi 
nowych i specyficznych zadań Agencji.

dnia 25 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii16. Zmiany te obejmują 
wyłącznie produkty lecznicze stosowane u 
ludzi. W zmianach tych przewiduje się 
nowe zadania Agencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obejmujące ogólnounijne procedury w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, monitorowanie literatury, 
usprawnione korzystanie z narzędzi 
informatycznych i udzielanie szerszych 
informacji ogółowi społeczeństwa.
Ponadto przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii stanowią, 
że należy umożliwić Agencji finansowanie 
tych działań z opłat pobieranych od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Jednak wziąwszy pod uwagę 
korzyści dla całego społeczeństwa, trzeba 
potraktować z całym należnym 
szacunkiem nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jako niezależne zadanie. 
Należy zatem utrzymać udział 
finansowania UE w finansowaniu 
budżetu EMA co najmniej na poziomie 
obowiązującym przed wprowadzeniem w 
życie niniejszego rozporządzenia. Wkład 
ten powinien być wykorzystywany w celu 
ograniczenia kosztów finansowania 
rutynowych zadań, a więc i rocznej opłaty 
zryczałtowanej. Należy zatem stworzyć 
nowe kategorie opłat w celu objęcia nimi 
nowych i specyficznych zadań Agencji.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ochrona zdrowia publicznego to niezależne zadanie. Działania z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii służą temu celowi. Obecnie na finansowanie EMA składają 
się: wkład z Unii oraz opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwa. Wniosek Komisji przewiduje 
jednak, że dodatkowe zadania będą finansowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa. Działania 
z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w pełni finansowane z opłat 
wystawiają cały system na niebezpieczeństwo polegające na tym, że nie będą one postrzegane 
jako niezależne od interesów przemysłu farmaceutycznego.

Poprawka 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi12 ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 i w 
dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi13 zostały zmienione 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 
dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi 

(2) Przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi12 ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 i w 
dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi13 zostały zmienione 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 
dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi 
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oraz ustanawiające Europejską Agencję 
Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej14, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 
2012 r. zmieniającą dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii15 i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1027/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii16. Zmiany te obejmują 
wyłącznie produkty lecznicze stosowane u 
ludzi. W zmianach tych przewiduje się 
nowe zadania Agencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obejmujące ogólnounijne procedury w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, monitorowanie literatury, 
usprawnione korzystanie z narzędzi 
informatycznych i udzielanie szerszych 
informacji ogółowi społeczeństwa.
Ponadto przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii stanowią, 
że należy umożliwić Agencji finansowanie 
tych działań z opłat pobieranych od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Należy zatem stworzyć nowe 
kategorie opłat w celu objęcia nimi 
nowych i specyficznych zadań Agencji.

oraz ustanawiające Europejską Agencję 
Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej14, 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 
2012 r. zmieniającą dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii15 i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1027/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii16. Zmiany te obejmują 
wyłącznie produkty lecznicze stosowane u 
ludzi. W zmianach tych przewiduje się 
nowe zadania Agencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obejmujące ogólnounijne procedury w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, monitorowanie literatury, 
usprawnione korzystanie z narzędzi 
informatycznych i udzielanie szerszych 
informacji ogółowi społeczeństwa.
Ponadto przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii stanowią, 
że należy umożliwić Agencji finansowanie 
tych działań z opłat pobieranych od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz z wkładu z Unii. Należy zatem 
stworzyć nowe kategorie opłat w celu 
objęcia nimi nowych i specyficznych zadań 
Agencji. Parlament Europejski i Rada 
powinny przeanalizować poziom wkładu 
Unii w oparciu o ocenę potrzeb i 
uwzględniając poziom opłat. Poziom opłat 
pobieranych od posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu będzie 
uwzględniał obecną sytuację finansową 
państw członkowskich i panujące w nich 
warunki dla przedsiębiorczości.

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

Or. en

Poprawka 17
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi12 ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 i w 
dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi13 zostały zmienione 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 
dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi 
oraz ustanawiające Europejską Agencję 
Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej14, 

(2) Przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi12 ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 i w 
dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi13 zostały zmienione 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 
dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi 
oraz ustanawiające Europejską Agencję 
Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej14, 
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dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 
2012 r. zmieniającą dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii15 i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1027/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii16. Zmiany te obejmują 
wyłącznie produkty lecznicze stosowane u 
ludzi. W zmianach tych przewiduje się 
nowe zadania Agencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obejmujące ogólnounijne procedury w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, monitorowanie literatury, 
usprawnione korzystanie z narzędzi 
informatycznych i udzielanie szerszych 
informacji ogółowi społeczeństwa.
Ponadto przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii stanowią, 
że należy umożliwić Agencji finansowanie 
tych działań z opłat pobieranych od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Należy zatem stworzyć nowe 
kategorie opłat w celu objęcia nimi 
nowych i specyficznych zadań Agencji.

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/26/UE z dnia 25 października 
2012 r. zmieniającą dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii15 i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1027/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii16. Zmiany te obejmują 
wyłącznie produkty lecznicze stosowane u 
ludzi. W zmianach tych przewiduje się 
nowe zadania Agencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obejmujące ogólnounijne procedury w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, monitorowanie literatury, 
usprawnione korzystanie z narzędzi 
informatycznych i udzielanie szerszych 
informacji ogółowi społeczeństwa.
Ponadto przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii stanowią, 
że należy umożliwić Agencji finansowanie 
tych działań, w uzupełnieniu budżetu 
publicznego przyznawanego przez Unię 
Europejską, z opłat pobieranych od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Należy zatem stworzyć nowe 
kategorie opłat w celu objęcia nimi 
nowych i specyficznych zadań Agencji.

__________________ __________________
12 Dz.U. L 12 z 28.11.2001, s. 67. 12 Dz.U. L 12 z 28.11.2001, s. 67.
13 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 74. 13 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 74.
14 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 1. 14 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 1.
15 Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 1. 15 Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 1.
16 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 38. 16 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 38.

Or. fr

Uzasadnienie

Budżet europejski powinien móc finansować te nowe zadania z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w celu zwiększenia przejrzystości, obiektywności i 
niezależności ocen.
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Poprawka 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Opłaty, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, powinny być przejrzyste, 
sprawiedliwe i proporcjonalne do 
wykonanej pracy.

(7) Opłaty, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, powinny być przejrzyste, 
sprawiedliwe i proporcjonalne do 
wykonanej pracy. Informację o takich 
opłatach podaje się do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 19
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
członkowskich. Nie należy obciążać 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podwójnymi opłatami za to samo 
działanie z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem pobierać 
opłat za działania objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
członkowskich. Nie należy obciążać 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podwójnymi opłatami za to samo 
działanie z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Or. en
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Poprawka 20
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
członkowskich. Nie należy obciążać 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podwójnymi opłatami za to samo 
działanie z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem pobierać 
opłat za działania objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
członkowskich. Nie należy jednak
obciążać posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu podwójnymi 
opłatami za to samo działanie z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem pobierać opłat za działania 
objęte niniejszym rozporządzeniem.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyraźnie oddzielić opłaty pobierane przez państwa członkowskie od opłat pobieranych 
przez Europejską Agencję Leków.

Poprawka 21
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
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członkowskich. Nie należy obciążać 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podwójnymi opłatami za to samo 
działanie z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem pobierać 
opłat za działania objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

członkowskich, zwłaszcza za zadania 
związane z wykrywaniem sygnałów. Nie 
należy obciążać posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu podwójnymi 
opłatami za to samo działanie z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem pobierać opłat za działania 
objęte niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro wykrywanie sygnałów zostało przez sprawozdawcę wyłączone z zakresu rocznej opłaty 
zryczałtowanej, należy sprecyzować, że nadal pozostaje ono w zakresie kompetencji państw 
członkowskich.

Poprawka 22
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
członkowskich. Nie należy obciążać 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podwójnymi opłatami za to samo 
działanie z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem pobierać 
opłat za działania objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 
dotyczyć wyłącznie opłat, które mają być 
pobierane przez Agencję, podczas gdy 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie możliwych opłat 
pobieranych przez właściwe organy państw 
członkowskich. Nie należy obciążać 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podwójnymi opłatami za to samo 
działanie z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem pobierać 
opłat za działania objęte niniejszym 
rozporządzeniem, w tym opłat za zmiany 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie, że przedsiębiorstwa nie muszą uiszczać opłat 
krajowych za jakąkolwiek zmianę pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, która może wynikać 
z jednej z procedur w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Jest to forma 
pobierania podwójnej opłaty, gdyż dokonano już analizy naukowej – właściwe organy muszą 
tylko wprowadzić nową zmianę do ulotki dołączonej do opakowania.

Poprawka 23
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy organ nałoży 
obowiązek przeprowadzenia
nieinterwencyjnych badań dotyczących 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia, a 
Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii zatwierdził protokół tych 
badań, wykonywane na poziomie Unii 
prace w odniesieniu do oceny tych badań 
obejmują nadzór nad nimi, poczynając od
oceny projektu protokołu, i nie ograniczają 
się do oceny sprawozdań końcowych z 
badania. Opłata pobierana za tę procedurę 
w odniesieniu do zakończonych badań 
powinna zatem obejmować wszystkie 
prace związane z badaniem. Aby uniknąć 
pobierania podwójnych opłat, posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wnoszący opłatę za ocenę
nieinterwencyjnych badań dotyczących 
bezpieczeństwa przeprowadzanych po 
wydaniu pozwolenia, do których 
zobowiązał ich organ, powinni być 
zwolnieni z wszystkich innych opłat 
pobieranych przez właściwy organ za 
przedstawienie tych badań.

(12) W przypadku gdy organ nałoży 
obowiązek przeprowadzenia badań 
dotyczących bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, a Komitet ds. Oceny Ryzyka 
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii zatwierdził protokół tych 
badań, wykonywane na poziomie Unii 
prace w odniesieniu do oceny tych badań 
obejmują nadzór nad nimi, poczynając od 
oceny projektu protokołu, i nie ograniczają 
się do oceny sprawozdań końcowych z 
badania. Opłata pobierana za tę procedurę 
w odniesieniu do zakończonych badań 
powinna zatem obejmować wszystkie 
prace związane z badaniem. Aby uniknąć 
pobierania podwójnych opłat, posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wnoszący opłatę za ocenę badań 
dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu 
pozwolenia, do których zobowiązał ich 
organ, powinni być zwolnieni z wszystkich 
innych opłat pobieranych przez właściwy 
organ za przedstawienie tych badań.

Or. en
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Poprawka 24
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy organ nałoży 
obowiązek przeprowadzenia
nieinterwencyjnych badań dotyczących 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia, a 
Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii zatwierdził protokół tych 
badań, wykonywane na poziomie Unii 
prace w odniesieniu do oceny tych badań 
obejmują nadzór nad nimi, poczynając od 
oceny projektu protokołu, i nie ograniczają 
się do oceny sprawozdań końcowych z 
badania. Opłata pobierana za tę procedurę 
w odniesieniu do zakończonych badań 
powinna zatem obejmować wszystkie 
prace związane z badaniem. Aby uniknąć 
pobierania podwójnych opłat, posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wnoszący opłatę za ocenę
nieinterwencyjnych badań dotyczących 
bezpieczeństwa przeprowadzanych po 
wydaniu pozwolenia, do których 
zobowiązał ich organ, powinni być 
zwolnieni z wszystkich innych opłat 
pobieranych przez właściwy organ za 
przedstawienie tych badań.

(12) W przypadku gdy organ nałoży 
obowiązek przeprowadzenia badań 
dotyczących bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, a Komitet ds. Oceny Ryzyka 
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii zatwierdził protokół tych 
badań, wykonywane na poziomie Unii 
prace w odniesieniu do oceny tych badań 
obejmują nadzór nad nimi, poczynając od 
oceny projektu protokołu, i nie ograniczają 
się do oceny sprawozdań końcowych z 
badania. Opłata pobierana za tę procedurę 
w odniesieniu do zakończonych badań 
powinna zatem obejmować wszystkie 
prace związane z badaniem. Aby uniknąć 
pobierania podwójnych opłat, posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wnoszący opłatę za ocenę badań 
dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu 
pozwolenia, do których zobowiązał ich 
organ, powinni być zwolnieni z wszystkich 
innych opłat pobieranych przez właściwy 
organ za przedstawienie tych badań.

Or. en

Poprawka 25
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dokonując oceny, sprawozdawcy (13) Dokonując oceny, sprawozdawcy 
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opierają się na naukowej ocenie i 
naukowych zasobach krajowych organów 
zajmujących się pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu, natomiast 
obowiązkiem Agencji jest koordynowanie 
istniejących zasobów naukowych 
udostępnionych jej przez państwa 
członkowskie. W związku z powyższym i 
w celu zapewnienia wystarczających 
środków do przeprowadzania ocen 
naukowych związanych z ogólnounijnymi 
procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii Agencja 
powinna wypłacać wynagrodzenie za 
usługi w zakresie oceny naukowej 
świadczone przez sprawozdawców 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie na członków Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, lub, w 
stosownych przypadkach, przez 
sprawozdawców z grupy koordynacyjnej, o 
której mowa w art. 27 dyrektywy 
2001/83/WE. Poziom wynagrodzenia za 
pracę wykonaną przez wspomnianych
sprawozdawców powinien opierać się na
średnich oszacowaniach nakładu pracy i 
należy go uwzględnić przy ustalaniu 
poziomu opłat za ogólnounijne procedury z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

opierają się na naukowej ocenie i 
naukowych zasobach krajowych organów 
zajmujących się pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu, natomiast 
obowiązkiem Agencji jest koordynowanie 
istniejących zasobów naukowych 
udostępnionych jej przez państwa 
członkowskie. W związku z powyższym i 
w celu zapewnienia wystarczających 
środków do przeprowadzania ocen
naukowych związanych z ogólnounijnymi 
procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii Agencja 
powinna wypłacać wynagrodzenie za 
usługi w zakresie oceny naukowej 
świadczone przez sprawozdawców 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie na członków Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, lub, w 
stosownych przypadkach, przez 
sprawozdawców z grupy koordynacyjnej, o 
której mowa w art. 27 dyrektywy 
2001/83/WE. Jednak w celu zadbania o 
to, by działania związane z 
ogólnounijnymi procedurami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii były powiązane wyłącznie 
z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentów, sprawozdawcą 
w przekazanej sprawie nie powinno być to 
państwo członkowskie, które przekazało 
sprawę. Co do poziomu wynagrodzenia za 
pracę wykonaną przez sprawozdawców i 
współsprawozdawców płatność powinna
opierać się na jasnych i przejrzystych 
rachunkach, dostarczających 
precyzyjnych danych co do liczby godzin 
przepracowanych nad każdą oceną przez 
sprawozdawcę i współsprawozdawcę oraz 
związanych z tym kosztów i należy go 
uwzględnić przy ustalaniu poziomu opłat 
za ogólnounijne procedury z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zadbania o to, by jedynym powodem przekazywania spraw były kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa pacjentów, jakości, produkcji lub skuteczności produktów leczniczych, oraz 
aby zapobiec wrażeniu ewentualnego konfliktu interesów państwo lub państwa członkowskie, 
które przekazują daną sprawę, nie mogą zostać sprawozdawcą lub współsprawozdawcą w tej 
konkretnej sprawie.

Poprawka 26
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dokonując oceny, sprawozdawcy 
opierają się na naukowej ocenie i 
naukowych zasobach krajowych organów 
zajmujących się pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu, natomiast 
obowiązkiem Agencji jest koordynowanie 
istniejących zasobów naukowych 
udostępnionych jej przez państwa 
członkowskie. W związku z powyższym i 
w celu zapewnienia wystarczających 
środków do przeprowadzania ocen 
naukowych związanych z ogólnounijnymi 
procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii Agencja 
powinna wypłacać wynagrodzenie za 
usługi w zakresie oceny naukowej 
świadczone przez sprawozdawców 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie na członków Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, lub, w 
stosownych przypadkach, przez 
sprawozdawców z grupy koordynacyjnej, o 
której mowa w art. 27 dyrektywy 
2001/83/WE. Poziom wynagrodzenia za 
pracę wykonaną przez wspomnianych 

(13) Dokonując oceny, sprawozdawcy 
opierają się na naukowej ocenie i 
naukowych zasobach krajowych organów 
zajmujących się pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu, natomiast 
obowiązkiem Agencji jest koordynowanie 
istniejących zasobów naukowych 
udostępnionych jej przez państwa 
członkowskie. W związku z powyższym i 
w celu zapewnienia wystarczających 
środków do przeprowadzania ocen 
naukowych związanych z ogólnounijnymi 
procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii Agencja 
powinna wypłacać wynagrodzenie za 
usługi w zakresie oceny naukowej 
świadczone przez sprawozdawców 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie na członków Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, lub, w 
stosownych przypadkach, przez 
sprawozdawców i współsprawozdawców z 
grupy koordynacyjnej, o której mowa w 
art. 27 dyrektywy 2001/83/WE. Poziom 
wynagrodzenia za pracę wykonaną przez 
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sprawozdawców powinien opierać się na 
średnich oszacowaniach nakładu pracy i 
należy go uwzględnić przy ustalaniu 
poziomu opłat za ogólnounijne procedury z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

wspomnianych sprawozdawców i 
współsprawozdawców powinien opierać się 
na średnich oszacowaniach nakładu pracy i 
należy go uwzględnić przy ustalaniu 
poziomu opłat za ogólnounijne procedury z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii.

Or. en

Poprawka 27
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Jeżeli posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wykażą, że dochód 
z produktu leczniczego nie przekracza 
kosztów produktu oraz że produkt 
leczniczy ma znaczną wartość 
diagnostyczną lub terapeutyczną, zawiera 
nowe substancje lub stanowi nowe 
zastosowanie istniejących substancji lub 
że dotyczy struktury poważnych chorób, 
dla których nie istnieją żadne metody 
testowe lub terapeutyczne, bądź jeżeli 
grupa docelowa jest niewielka, opłaty 
powinny podlegać obniżce.

Or. en

Poprawka 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, którzy należą do 



AM\1009213PL.doc 17/69 PE523.004v01-00

PL

tej samej spółki macierzystej lub grupy 
przedsiębiorstw bądź zawarli 
porozumienia bądź stosują uzgodnione 
praktyki w sprawie wprowadzania do 
obrotu odpowiednich produktów 
leczniczych, należy traktować jako jeden 
podmiot (tj. jako „jednego posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu”).

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria dotyczące definicji posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jako że „ten 
sam podmiot” już został określony w komunikacie Komisji Europejskiej 98/C 229/03 
dotyczącym wspólnotowych procedur dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, 
powinny posłużyć także do celów ustalenia opłat za nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Poprawka 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z polityką Unii na rzecz 
wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw należy stosować obniżone 
opłaty w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 
r. dotyczącego definicji mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw18. Zgodnie z tą 
polityką mikroprzedsiębiorstwa w 
rozumieniu tego zalecenia powinny być 
zwolnione ze wszystkich opłat na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

(15) Zgodnie z polityką Unii na rzecz 
wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw należy stosować obniżone 
opłaty, odraczanie płatności i pomoc 
administracyjną w przypadku małych i 
średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw18.
Zgodnie z tą polityką 
mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu tego 
zalecenia powinny być zwolnione ze 
wszystkich opłat na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

__________________ __________________
18 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. 18 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Or. en
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Uzasadnienie

Obniżone opłaty, odraczanie płatności i pomoc administracyjna zostały już wprowadzone w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004.

Poprawka 30
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Leki generyczne, produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu na podstawie 
przepisów dotyczących ugruntowanego 
zastosowania leczniczego, homeopatyczne 
produkty lecznicze dopuszczone do obrotu 
i ziołowe produkty lecznicze dopuszczone 
do obrotu powinny podlegać obniżonej 
rocznej opłacie zryczałtowanej, ponieważ 
produkty te mają na ogół ugruntowany 
profil bezpieczeństwa. W przypadku 
jednak gdy produkty te są objęte 
ogólnounijnymi procedurami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, należy pobierać pełną 
opłatę ze względu na nakład pracy.
Ponieważ przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii zachęcają 
do prowadzenia wspólnych badań 
dotyczących bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, w przypadku przedłożenia 
wspólnego badania należy podzielić 
stosowną opłatę między posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

(16) Produkty lecznicze dopuszczone do 
obrotu na podstawie przepisów 
dotyczących ugruntowanego zastosowania 
leczniczego, homeopatyczne produkty 
lecznicze dopuszczone do obrotu i ziołowe 
produkty lecznicze dopuszczone do obrotu 
powinny podlegać obniżonej rocznej 
opłacie zryczałtowanej, ponieważ produkty 
te mają na ogół ugruntowany profil 
bezpieczeństwa. W przypadku jednak gdy 
produkty te są objęte ogólnounijnymi 
procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, należy 
pobierać pełną opłatę ze względu na nakład 
pracy. Ponieważ przepisy dotyczące 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii zachęcają do prowadzenia 
wspólnych badań dotyczących 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia, w 
przypadku przedłożenia wspólnego 
badania należy podzielić stosowną opłatę 
między posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie da się uzasadnić zasady planowego obniżenia rocznej opłaty zryczałtowanej dla 
wszystkich leków generycznych, a więc należy usunąć tę propozycję obniżki.
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Poprawka 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Leki generyczne, produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu na podstawie 
przepisów dotyczących ugruntowanego 
zastosowania leczniczego, homeopatyczne
produkty lecznicze dopuszczone do obrotu 
i ziołowe produkty lecznicze dopuszczone 
do obrotu powinny podlegać obniżonej 
rocznej opłacie zryczałtowanej, ponieważ 
produkty te mają na ogół ugruntowany 
profil bezpieczeństwa. W przypadku 
jednak gdy produkty te są objęte 
ogólnounijnymi procedurami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, należy pobierać pełną 
opłatę ze względu na nakład pracy.
Ponieważ przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii zachęcają 
do prowadzenia wspólnych badań 
dotyczących bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, w przypadku przedłożenia 
wspólnego badania należy podzielić 
stosowną opłatę między posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

(16) Leki generyczne, produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu na podstawie 
przepisów dotyczących ugruntowanego 
zastosowania leczniczego, produkty 
lecznicze dopuszczone do obrotu w Unii 
przez ostatnich 10 lat oraz homeopatyczne
i ziołowe produkty lecznicze dopuszczone 
do obrotu powinny podlegać obniżonej 
rocznej opłacie zryczałtowanej, ponieważ 
produkty te mają na ogół ugruntowany 
profil bezpieczeństwa. W przypadku 
jednak gdy produkty te są objęte 
ogólnounijnymi procedurami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, należy pobierać pełną 
opłatę ze względu na nakład pracy.
Ponieważ przepisy dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii zachęcają 
do prowadzenia wspólnych badań 
dotyczących bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, w przypadku przedłożenia 
wspólnego badania należy podzielić 
stosowną opłatę między posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 32
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby uniknąć nieproporcjonalnego 
obciążenia administracyjnego dla Agencji, 
obniżki i zwolnienia przewidziane w 

(18) Aby uniknąć nieproporcjonalnego 
obciążenia administracyjnego dla Agencji, 
obniżki i zwolnienia przewidziane w 
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niniejszym rozporządzeniu powinny mieć 
zastosowanie na podstawie oświadczenia 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, który twierdzi, że jest uprawniony 
do obniżki lub zwolnienia. Należy zatem
zniechęcać do przekazywania
nieprawidłowych informacji przez 
podwyższenie stosownej opłaty.

niniejszym rozporządzeniu powinny mieć 
zastosowanie na podstawie oświadczenia 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu twierdzącego, że jest uprawniony 
do obniżki lub zwolnienia, którego 
prawidłowość Agencja mogłaby 
sprawdzić. Należy zatem zdecydowanie 
zapobiec przekazywaniu nieprawidłowych 
informacji przez podwyższenie stosownej 
opłaty.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu czynnie dostarczają Agencji wszystkie 
dowody na to, że są uprawnieni do starania się o obniżkę opłaty lub o zwolnienie z niej, aby 
Agencja mogła sprawdzić ich prawidłowość.

Poprawka 33
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zarejestrowane homeopatyczne i 
ziołowe produkty lecznicze są wyłączone z 
zakresu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 i 16a dyrektywy 2001/83/WE. Działania z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w przypadku tych produktów wchodzą w zakres kompetencji 
państw członkowskich.

Poprawka 34
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W niniejszym rozporządzeniu określa 
się działania przeprowadzane na szczeblu 
unijnym, za które należne są opłaty, 
wysokość tych opłat i zasady ich 
uiszczania, a także wysokość 
wynagrodzenia sprawozdawców.

2. W niniejszym rozporządzeniu określa 
się działania z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii
przeprowadzane na szczeblu unijnym, za 
które należne są opłaty, wysokość tych 
opłat i zasady ich uiszczania, a także 
wysokość wynagrodzenia Agencji,
sprawozdawców i współsprawozdawców.

Or. en

Poprawka 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie nie mogą 
nakładać opłat za działania z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii objęte już zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyraźnie oddzielić opłaty pobierane przez państwa członkowskie od opłat pobieranych 
przez Europejską Agencję Leków.

Poprawka 36
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka podlegająca opłacie” oznacza 1. „jednostka podlegająca opłacie” oznacza
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każdy pojedynczy wpis w bazie danych, o 
której mowa w art. 57 ust. 1 lit. l) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dokonany na podstawie informacji 
znajdujących się w wykazie wszystkich 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi dopuszczonych do obrotu w Unii, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 tego 
rozporządzenia;

jednostkę zdefiniowaną w oparciu o 
następujący zbiór danych dotyczących 
produktów leczniczych znajdujących się w 
bazie danych, o której mowa w art. 57 ust. 
1 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 726/2004:

a) posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu;
b) kraj uznający pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu;
c) składnik lub składniki aktywne;
d) postać farmaceutyczna.

Or. en

Uzasadnienie

Nazwa produktu leczniczego (zawarta w popr. 6 sprawozdawcy) często zawiera też moc, a 
więc skreślenie w tym miejscu nazwy produktu leczniczego pozwoli posiadaczom pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu na uniknięcie wielokrotnego uiszczania opłaty za ten sam produkt.

Poprawka 37
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka podlegająca opłacie” oznacza
każdy pojedynczy wpis w bazie danych, o 
której mowa w art. 57 ust. 1 lit. l) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dokonany na podstawie informacji 
znajdujących się w wykazie wszystkich 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi dopuszczonych do obrotu w Unii, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 tego 
rozporządzenia;

1. „jednostka podlegająca opłacie” oznacza
jednostkę zdefiniowaną w oparciu o 
następujący zbiór danych dotyczących 
produktów leczniczych znajdujących się w 
bazie danych, o której mowa w art. 57 ust. 
1 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 726/2004:

a) posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu;
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b) kraj wydania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu;
c) składnik lub składniki aktywne;
d) postać farmaceutyczna.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka podlegająca opłacie” oznacza
każdy pojedynczy wpis w bazie danych, o 
której mowa w art. 57 ust. 1 lit. l)
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dokonany na podstawie informacji 
znajdujących się w wykazie wszystkich 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi dopuszczonych do obrotu w Unii, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 tego 
rozporządzenia;

1. „jednostka podlegająca opłacie” oznacza
jednostkę zdefiniowaną w oparciu o 
następujący zbiór danych dotyczących 
produktów leczniczych znajdujących się w 
bazie danych, o której mowa w art. 57 ust. 
1 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 726/2004:

a) posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu;
b) kraj uznający pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu;
c) składnik lub składniki aktywne;
d) postać farmaceutyczna.
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Or. en

Uzasadnienie

„Jednostka podlegająca opłacie” powinna zostać zdefiniowana na podstawie postaci 
farmaceutycznej. W celu zapewnienia spójności liczby wpisów do rejestru z definicji należy 
wyłączyć nazwę produktu leczniczego. To zapobiegnie problemom związanym z nadawaniem 
tym samym produktom leczniczym różnych nazw.

Poprawka 39
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku nałożenia przez Agencję 
opłaty zgodnie z przepisami ust. 1 lit. a) 
Agencja wypłaca sprawozdawcy Komitetu 
ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie lub sprawozdawcy grupy 
koordynacyjnej (zwane dalej
„sprawozdawcą”) wynagrodzenie za pracę 
wykonaną na rzecz Agencji lub grupy 
koordynacyjnej. Wypłata wynagrodzenia 
odbywa się zgodnie z przepisami art. 9.

2. W przypadku nałożenia przez Agencję 
opłaty zgodnie z przepisami ust. 1 lit. a) 
Agencja wynagradza sprawozdawcę i 
współsprawozdawcę Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii
wyznaczonych przez państwo 
członkowskie lub państwo członkowskie 
pełniące funkcję sprawozdawcy grupy 
koordynacyjnej (zwane dalej
„sprawozdawcą”) za pracę wykonaną na 
rzecz Agencji lub grupy koordynacyjnej.
Wynagrodzenie to wypłaca się państwu 
członkowskiemu wyznaczającemu 
sprawozdawcę lub współsprawozdawcę 
bądź pełniącemu funkcję sprawozdawcy 
lub współsprawozdawcy zgodnie z 
przepisami art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

W skład grupy koordynacyjnej wchodzi państwo członkowskie pełniące funkcję sprawozdawcy 
lub współsprawozdawcy. W każdym wypadku wynagrodzenie powinno być wypłacane 
państwu członkowskiemu, gdyż sprawozdawca lub współsprawozdawca zawsze działa w 
zespole biegłych pochodzących z państwa członkowskiego. Wynagrodzenie oczywiście 
umożliwi państwu członkowskiemu prowadzenie prac z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Opłatę otrzymuje się dopiero po złożeniu sprawozdania.
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Poprawka 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 107e i 107g dyrektywy 
2001/83/WE oraz w art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004.

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 107e i 107g dyrektywy 
2001/83/WE oraz w art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004 na podstawie kryteriów 
oceny zgodnie z załącznikiem I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja jest międzynarodową jednostką UE. Dysponuje ona podstawą prawną oceny 
okresowo aktualizowanych sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa, gdy odpowiednie 
kryteria techniczne obowiązują w całej UE.

Poprawka 41
Alojz Peterle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 107e i 107g dyrektywy 
2001/83/WE oraz w art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004.

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 107e i 107g dyrektywy 
2001/83/WE oraz w art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004 na podstawie kryteriów 
oceny zgodnie z załącznikiem I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en
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Poprawka 42
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 107e i 107g dyrektywy 
2001/83/WE oraz w art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004.

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o której 
mowa w art. 107e i 107g dyrektywy 
2001/83/WE oraz w art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004 na podstawie kryteriów 
oceny zgodnie z załącznikiem I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że Agencja dysponuje podstawą prawną oceny okresowo 
aktualizowanych sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa tylko wówczas, gdy odpowiednie 
kryteria techniczne obowiązują w całej UE.

Poprawka 43
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z przepisami części I 
załącznika obniżona opłata ma 
zastosowanie do homeopatycznych 
produktów leczniczych zdefiniowanych w 
art. 1 pkt 5 dyrektywy 2001/83/WE i do 
ziołowych produktów leczniczych 
zdefiniowanych w art. 1 pkt 30 dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w uzasadnieniu wniosku, a mianowicie 
sprawiedliwością, adekwatnością stosunku między wykonaną pracą a rodzajem i poziomem 
opłaty, proporcjonalnością, a także prostotą i praktycznością kategorii homeopatycznych 
produktów leczniczych, opłata za ocenę PSUR powinna zostać zasadniczo obniżona do 
poziomu 10% ogólnej opłaty za ocenę PSUR.

Poprawka 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wysokość opłaty jest określona w części 
I załącznika.

2. Wysokość opłaty jest określona w części 
I załącznika. Agencja zdefiniuje 3 
kategorie oceny PSUR odzwierciedlające 
nakład pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolita opłata za ocenę PSUR – skrajnie nieodpowiadająca nakładowi wykonywanej pracy 
– nie jest właściwa. Jednak w konkretnych przypadkach właściwsze byłoby podzielenie 
odnośnych substancji aktywnych do celów oceny PSUR w zależności od nakładu wykonywanej 
pracy związanej z oceną na trzy grupy, które wiązałyby się ze zróżnicowanymi opłatami. 
Stanowiłoby to wyważone podejście między konieczną standaryzacją metody a uniknięciem 
nierównego traktowania.

Poprawka 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy tylko jeden posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest 
objęty obowiązkiem przedłożenia 
okresowo aktualizowanego sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa w kontekście 

3. W przypadku gdy tylko jeden posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest 
objęty obowiązkiem przedłożenia 
okresowo aktualizowanego sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa w kontekście 
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procedur, o których mowa w ust. 1, 
Agencja pobiera stosowną opłatę w pełnej 
wysokości od tego posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.

procedur, o których mowa w ust. 1, 
Agencja pobiera stosowną opłatę w pełnej 
wysokości od tego posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. Jednak w 
nadzwyczajnych okolicznościach, np. ze 
względów ekonomicznych związanych z 
danym produktem, ma zastosowanie 
maksymalna górna granica opłaty.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji opłatę za poszczególne procedury w przypadku oceny PSUR 
planuje się na poziomie 19 500 EUR za substancję aktywną. W przypadkach, gdy sprawa 
dotyczy tylko jednego posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, opłata ta mogłaby 
być bezpodstawnie wysoka, szczególnie w nadzwyczajnych okolicznościach. Za przykład 
takiego przypadku może posłużyć sytuacja, gdy obrót roczny dla danego produktu jest niski, a 
dodatkowe koszty doprowadziłyby do tego, że trzeba by było zrezygnować z pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu z powodów ekonomicznych.

Poprawka 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy tylko jeden posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest 
objęty obowiązkiem przedłożenia 
okresowo aktualizowanego sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa w kontekście 
procedur, o których mowa w ust. 1, 
Agencja pobiera stosowną opłatę w pełnej 
wysokości od tego posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.

3. W przypadku gdy tylko jeden posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest 
objęty obowiązkiem przedłożenia 
okresowo aktualizowanego sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa w kontekście 
procedur, o których mowa w ust. 1, 
Agencja pobiera stosowną opłatę w pełnej 
wysokości od tego posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. W 
wyjątkowych okolicznościach Agencja 
może zezwolić na wynegocjowanie 
porozumienia w celu wsparcia jednego 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu w uiszczeniu mającej 
zastosowanie opłaty.

Or. en



AM\1009213PL.doc 29/69 PE523.004v01-00

PL

Uzasadnienie

Ten przepis mógłby przykładowo wspomóc stare leki farmakologiczne, które w wielu 
przypadkach są produkowane przez jednego posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i gdy ten wykazuje, że zyski czerpane z konkretnego produktu nie wystarczają na 
uiszczenie wyżej wymienionych opłat.

Poprawka 47
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu nie może 
spodziewać się korzyści gospodarczych w 
związku z opłatą i jeżeli:
a) dopuszczenie produktu do obrotu leży w 
interesie publicznym ze względu na 
wskazania terapeutyczne lub
b) grupa docelowa produktu jest 
niewielka,
kwotę płatną przez posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu obniża się na 
wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
przepisami części I ust. 2 akapit drugi 
załącznika.

Or. en

Poprawka 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na których 
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nałożono opłatę przewidzianą w 
niniejszym artykule, zwalnia się z 
wszelkich innych pobieranych przez 
właściwy organ z tytułu oceny opłat, o 
których mowa w ust. 1, w tym również, 
lecz nie wyłącznie, z opłat za zmiany 
pozwolenia przedłożone zgodnie z art. 
107g ust. 2 i 4 dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany, które mają wpływ na ocenę PSUR, powinny być postrzegane jako integralna część 
całego procesu oceny, i nie można pobierać za nie dodatkowych opłat na szczeblu krajowym, 
gdyż nie jest wymagana druga ocena naukowa.

Poprawka 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłatę w odniesieniu do 
badań dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu 
pozwolenia, o których mowa w art. 21a lit. 
b) lub art. 22 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2001/83/WE oraz art. 9 ust. 4 lit. cb) lub 
art. 10a ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004, za ich ocenę przeprowadzoną 
zgodnie z art. 107n–107q dyrektywy 
2001/83/WE i art. 28b rozporządzenia
(WE) nr 726/2004.

1. Agencja pobiera opłatę w odniesieniu do
przeprowadzonych w więcej niż jednym 
państwie członkowskim badań 
dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu 
pozwolenia, o których mowa w art. 21a lit. 
b) lub art. 22 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2001/83/WE oraz art. 9 ust. 4 lit. cb) lub 
art. 10a ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004, za ich ocenę przeprowadzoną 
zgodnie z art. 107n–107q dyrektywy 
2001/83/WE i art. 28b rozporządzenia
(WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107n ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE, który przewiduje zwolnienie w przypadku 
badań, które mają być przeprowadzone tylko w jednym państwie członkowskim.
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Poprawka 50
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu nie może 
spodziewać się korzyści gospodarczych w 
związku z opłatą i jeżeli:
a) dopuszczenie produktu do obrotu leży w 
interesie publicznym ze względu na 
wskazania terapeutyczne lub
b) grupa docelowa produktu jest 
niewielka,
 kwotę płatną przez posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu obniża się na 
wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
przepisami części II ust. 2 akapit drugi 
załącznika.

Or. en

Poprawka 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, na których nałożono opłatę 
przewidzianą w niniejszym artykule, 
zwalnia się z wszelkich innych opłat 
pobieranych przez właściwy organ z tytułu 
przedłożenia badań, o których mowa w ust. 
1.

6. Posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, na których nałożono opłatę 
przewidzianą w niniejszym artykule, 
zwalnia się z wszelkich innych opłat 
pobieranych przez właściwy organ z tytułu 
przedłożenia badań, o których mowa w ust. 
1, w tym również, lecz nie wyłącznie, z 
opłat za zmiany pozwolenia przedłożone 
zgodnie z art. 107p ust. 2 i art. 107q ust. 2 
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dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany, które mają wpływ na ocenę PASS, powinny być postrzegane jako integralna część 
całego procesu oceny, i nie można pobierać za nie dodatkowych opłat na szczeblu krajowym, 
gdyż nie jest wymagana druga ocena naukowa.

Poprawka 52
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
przeprowadzoną w kontekście procedury 
zainicjowanej w wyniku oceny danych z 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przewidzianej w art. 107i–
107k dyrektywy 2001/83/WE, art. 31 ust. 1 
akapit drugi tej dyrektywy lub w art. 20 
ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

1. Agencja pobiera opłatę za ocenę 
przeprowadzoną w kontekście procedury 
zainicjowanej w wyniku oceny danych z 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przewidzianej w art. 107i–
107k dyrektywy 2001/83/WE. Koszty 
wynikające z procedur, o których mowa w
art. 31 ust. 1 akapit drugi dyrektywy
2001/83/WE lub w art. 20 ust. 8 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
obejmują wkład przekazującego sprawę 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie bezpieczeństwa leków za pośrednictwem działań z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii to także zadanie z dziedziny zdrowia publicznego. Zatem 
państwa członkowskie powinny również dokładać się po części do ich finansowania. Tak 
ograniczony wkład ze strony państw członkowskich i UE nie może jednak stanąć na 
przeszkodzie zgłaszania sygnałów i koniecznego przekazywania spraw. Wkład państwa 
członkowskiego nie jest zatem niezbędny w przypadku pilnych procedur unijnych (o których 
mowa w art. 107i–107k dyrektywy 2001/83/WE). 
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Poprawka 53
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu nie może 
spodziewać się korzyści gospodarczych w 
związku z opłatą i jeżeli:
a) dopuszczenie produktu do obrotu leży w 
interesie publicznym ze względu na 
wskazania terapeutyczne lub
b) grupa docelowa produktu jest 
niewielka,
kwotę płatną przez posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu obniża się na 
wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
przepisami części III ust. 2 akapit drugi 
załącznika.

Or. en

Poprawka 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na których 
nałożono opłatę przewidzianą w 
niniejszym artykule, zwalnia się z 
wszelkich innych pobieranych przez 
właściwy organ z tytułu oceny opłat, o 
których mowa w ust. 1, w tym również, 
lecz nie wyłącznie, z opłat za zmiany 
pozwolenia przedłożone zgodnie z art. 34 
ust. 3 i art. 35 dyrektywy 2001/83/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiany, które mają wpływ na ocenę przekazanych spraw, powinny być postrzegane jako 
integralna część całego procesu oceny, i nie można pobierać za nie dodatkowych opłat na 
szczeblu krajowym, gdyż nie jest wymagana druga ocena naukowa.

Poprawka 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z tytułu prowadzenia działań z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii związanych z systemami 
informatycznymi, o których mowa w art. 
24, art. 25a, art. 26 i art. 57 ust. 1 lit. l) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
monitorowaniem wybranych pozycji 
literatury medycznej zgodnie z art. 27 tego 
rozporządzenia, oraz wykrywaniem 
sygnałów zgodnie z jego art. 28a, Agencja 
pobiera raz do roku opłatę zryczałtowaną 
ustanowioną w części IV załącznika.

1. Z tytułu prowadzenia działań z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii związanych z systemami 
informatycznymi, o których mowa w art. 
24, art. 25a, art. 26 i art. 57 ust. 1 lit. l) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
monitorowaniem wybranych pozycji 
literatury medycznej zgodnie z art. 27 tego 
rozporządzenia, oraz wykrywaniem 
sygnałów zgodnie z jego art. 28a, Agencja 
pobiera jednorazowo opłatę zryczałtowaną 
ustanowioną w części IV załącznika.

Or. en

Uzasadnienie

Baza danych zostanie stworzona jeden raz. Potem przewiduje się przyjęcie nowego 
rozporządzenia.

Poprawka 56
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu nie może 
spodziewać się korzyści gospodarczych w 
związku z opłatą i jeżeli:
a) dopuszczenie produktu do obrotu leży w 
interesie publicznym ze względu na 
wskazania terapeutyczne lub
b) grupa docelowa produktu jest 
niewielka,
kwotę płatną przez posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu obniża się na 
wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
przepisami części IV ust. 2 akapit drugi 
załącznika.

Or. en

Poprawka 57
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie w 
odniesieniu do produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 10a 
dyrektywy 2001/83/WE, oraz w 
odniesieniu do homeopatycznych 
produktów leczniczych i ziołowych 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu, zdefiniowanych odpowiednio w art. 
1 pkt 5 i art. 1 pkt 30 dyrektywy 
2001/83/WE.

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie w 
odniesieniu do produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 10a 
dyrektywy 2001/83/WE, oraz w 
odniesieniu do ziołowych produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
zdefiniowanych w art. 1 pkt 30 dyrektywy 
2001/83/WE. Opłata zryczałtowana nie 
ma zastosowania do homeopatycznych 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu, zdefiniowanych w art. 1 pkt 5 
dyrektywy 2001/83/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 58
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie w 
odniesieniu do produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 10a 
dyrektywy 2001/83/WE, oraz w 
odniesieniu do homeopatycznych 
produktów leczniczych i ziołowych 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu, zdefiniowanych odpowiednio w 
art. 1 pkt 5 i art. 1 pkt 30 dyrektywy 
2001/83/WE.

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie w 
odniesieniu do produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10a dyrektywy 
2001/83/WE, oraz w odniesieniu do 
homeopatycznych produktów leczniczych i 
ziołowych produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu, zdefiniowanych 
odpowiednio w art. 1 pkt 5 i art. 1 pkt 30 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Nie da się uzasadnić zasady planowego obniżenia rocznej opłaty zryczałtowanej w przypadku 
wszystkich leków generycznych, a zatem należy usunąć tę propozycję obniżki.

Poprawka 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie w 
odniesieniu do produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 10a 
dyrektywy 2001/83/WE, oraz w 
odniesieniu do homeopatycznych 
produktów leczniczych i ziołowych 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu, zdefiniowanych odpowiednio w 
art. 1 pkt 5 i art. 1 pkt 30 dyrektywy 
2001/83/WE.

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie do leków 
generycznych, o których mowa w art. 10 
ust. 1, i produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu na podstawie 
przepisów dotyczących ugruntowanego 
zastosowania leczniczego, o których mowa 
w art. 10a dyrektywy 2001/83/WE,
wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu w Unii przez 
ostatnich 10 lat oraz w odniesieniu do 
homeopatycznych produktów leczniczych i 
ziołowych produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu, zdefiniowanych 
odpowiednio w art. 1 pkt 5 i art. 1 pkt 30 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych reguł gry obniżona roczna opłata zryczałtowana powinna mieć 
zastosowanie do produktów o „ugruntowanym profilu bezpieczeństwa”.

Poprawka 60
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Agencja pobiera roczną opłatę 
zryczałtowaną, wystawiając rachunki za 
dany rok kalendarzowy posiadaczom 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego 
roku kalendarzowego. Opłaty należne na 
mocy niniejszego artykułu uiszcza się w 
terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

7. Agencja pobiera roczną opłatę 
zryczałtowaną, wystawiając rachunki za 
dany rok kalendarzowy posiadaczom 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego 
roku kalendarzowego. Opłaty należne na 
mocy niniejszego artykułu uiszcza się w 
terminie wyznaczonym w dyrektywie 
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otrzymania odpowiedniego rachunku przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu.

2011/7/WE biegnącym od daty otrzymania 
odpowiedniego rachunku przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
w nadzwyczajnych okolicznościach w 
niezależnie uzgodnionym terminie 
wynegocjowanym między Agencją a 
posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Termin uiszczenia przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu opłaty 
zryczałtowanej powinien być zgodny z dyrektywą 2011/7/WE, która wyznacza termin 30 dni 
kalendarzowych lub 60 dni kalendarzowych w nadzwyczajnych okolicznościach. Jednak 
powinna zostać dopuszczona dodatkowa elastyczność w tym procesie, jeżeli w wyniku 
negocjacji między Agencją a posiadaczem pozwolenia na dopuszczenia do obrotu zostanie 
wyznaczony niezależnie uzgodniony termin. To powinno pomóc przedsiębiorstwom w kwestii 
przepływu środków pieniężnych w obecnym klimacie ekonomicznym.

Poprawka 61
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który twierdzi, że 
jest uprawniony do obniżonej rocznej 
opłaty zryczałtowanej zgodnie z art. 7 ust. 
5, przedkłada Agencji stosowne 
oświadczenie. Agencja obniża opłatę na 
podstawie tego oświadczenia, o ile 
spełnione są wymagane warunki. W 
przypadku gdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu składa 
oświadczenie po otrzymaniu rachunku od 
Agencji, oświadczenie takie należy 
przedłożyć w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania tego 
rachunku.

3. Każdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który twierdzi, że 
jest uprawniony do obniżonej rocznej 
opłaty zryczałtowanej zgodnie z art. 7 ust. 
5, przedkłada Agencji stosowne 
oświadczenie. Agencja obniża opłatę na 
podstawie tego oświadczenia, o ile 
spełnione są wymagane warunki. W 
przypadku gdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu składa 
oświadczenie po otrzymaniu rachunku od 
Agencji, oświadczenie takie należy 
przedłożyć w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania tego 
rachunku. Do celów niniejszego ustępu 
Komisja opublikuje wytyczne dotyczące 
formy, w jakiej to oświadczenie ma być 
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sformułowane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który twierdzi, że 
jest uprawniony do obniżonej rocznej 
opłaty zryczałtowanej zgodnie z art. 7 ust. 
5, przedkłada Agencji stosowne 
oświadczenie. Agencja obniża opłatę na 
podstawie tego oświadczenia, o ile 
spełnione są wymagane warunki. W 
przypadku gdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu składa 
oświadczenie po otrzymaniu rachunku od 
Agencji, oświadczenie takie należy 
przedłożyć w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania tego 
rachunku.

3. Każdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który twierdzi, że
jest uprawniony do obniżonej rocznej 
opłaty zryczałtowanej zgodnie z art. 7 ust. 
5, przedkłada Agencji stosowne 
oświadczenie; Komisja opublikuje 
wytyczne dotyczące formy, w jakiej to 
oświadczenie ma być sformułowane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu. Agencja obniża opłatę na 
podstawie tego oświadczenia, o ile 
spełnione są wymagane warunki. W 
przypadku gdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu składa 
oświadczenie po otrzymaniu rachunku od 
Agencji, oświadczenie takie należy 
przedłożyć w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania tego 
rachunku.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa i przejrzystości Komisja powinna opublikować jasne 
wytyczne dotyczące formy, w jakiej to oświadczenie ma być przedstawione przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, gdy wnioskuje on o obniżoną roczną opłatę 
zryczałtowaną zgodnie z art. 7 ust. 5.

Poprawka 63
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja może w dowolnym momencie 
zwrócić się do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o przedstawienie 
dowodów potwierdzających spełnienie 
warunków uprawniających do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat. W takim 
przypadku posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który twierdzi lub 
twierdził, że jest uprawniony do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat na mocy 
niniejszego rozporządzenia, przedkłada 
Agencji informacje niezbędne do 
wykazania, że spełnia odpowiednie 
warunki.

4. Agencja może w dowolnym momencie 
zwrócić się do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o przedstawienie 
dowodów potwierdzających spełnienie 
warunków uprawniających do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat. W takim 
przypadku posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który twierdzi lub 
twierdził, że jest uprawniony do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat na mocy 
niniejszego rozporządzenia, przedkłada 
Agencji informacje niezbędne do 
wykazania, że spełnia odpowiednie 
warunki, aby była ona w stanie sprawdzić, 
czy warunki te zostały faktycznie 
spełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu czynnie dostarczają Agencji wszystkie 
dowody na to, że są uprawnieni do wnioskowania o obniżkę opłaty lub o zwolnienie z niej, 
aby Agencja mogła sprawdzić ich prawidłowość.

Poprawka 64
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja może w dowolnym momencie 
zwrócić się do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o przedstawienie 
dowodów potwierdzających spełnienie 
warunków uprawniających do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat. W takim 
przypadku posiadacz pozwolenia na 

4. Agencja może w dowolnym momencie 
zwrócić się do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o przedstawienie 
dowodów potwierdzających spełnienie 
warunków uprawniających do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat. W takim 
przypadku posiadacz pozwolenia na 
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dopuszczenie do obrotu, który twierdzi lub 
twierdził, że jest uprawniony do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat na mocy 
niniejszego rozporządzenia, przedkłada 
Agencji informacje niezbędne do 
wykazania, że spełnia odpowiednie 
warunki.

dopuszczenie do obrotu, który twierdzi lub 
twierdził, że jest uprawniony do obniżonej 
opłaty lub zwolnienia z opłat na mocy 
niniejszego rozporządzenia, przedkłada 
Agencji informacje niezbędne do 
wykazania, że spełnia odpowiednie 
warunki, w ciągu siedmiu dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania 
wniosku Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć termin wykazania, że zostały spełnione odpowiednie warunki.

Poprawka 65
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który twierdzi 
lub twierdził, że jest uprawniony do 
obniżonej opłaty lub zwolnienia z opłat na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 
wykaże, iż jest uprawniony do takiej 
obniżonej opłaty lub zwolnienia, opłatę 
przewidzianą w załączniku powiększa się o
10 %, a Agencja pobiera obliczoną w ten 
sposób należną kwotę w pełnej wysokości 
lub, w stosownych przypadkach, kwotę 
brakującą do pełnej wysokości obliczonej 
w ten sposób należnej kwoty.

5. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który twierdzi 
lub twierdził, że jest uprawniony do 
obniżonej opłaty lub zwolnienia z opłat na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 
wykaże, iż jest uprawniony do takiej 
obniżonej opłaty lub zwolnienia, opłatę 
przewidzianą w załączniku powiększa się o
20 %, a Agencja pobiera obliczoną w ten 
sposób należną kwotę w pełnej wysokości 
lub, w stosownych przypadkach, kwotę 
brakującą do pełnej wysokości obliczonej 
w ten sposób należnej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wnioskować o obniżoną opłatę lub zwolnienie z opłat, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu musi dokładnie zbadać, czy rzeczywiście jest uprawniony do tej 
obniżki lub zwolnienia.
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Poprawka 66
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który twierdzi 
lub twierdził, że jest uprawniony do 
obniżonej opłaty lub zwolnienia z opłat na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 
wykaże, iż jest uprawniony do takiej 
obniżonej opłaty lub zwolnienia, opłatę 
przewidzianą w załączniku powiększa się o 
10 %, a Agencja pobiera obliczoną w ten 
sposób należną kwotę w pełnej wysokości
lub, w stosownych przypadkach, kwotę 
brakującą do pełnej wysokości obliczonej 
w ten sposób należnej kwoty.

5. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który twierdzi 
lub twierdził, że jest uprawniony do 
obniżonej opłaty lub zwolnienia z opłat na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 
wykaże, iż jest uprawniony do takiej 
obniżonej opłaty lub zwolnienia, ma 
zastosowanie przewidziana w załączniku
opłata w pełnej wysokości;

Or. en

Uzasadnienie

W razie odrzucenia wniosku o obniżoną opłatę wzrost kwoty w ramach kary byłby 
nieproporcjonalnie znaczny – potencjalnie tysiące euro dla przedsiębiorstw. Nie ma potrzeby, 
by wymagać tak wysokiej kary – powrót do pierwotnej kwoty opłaty podstawowej powinien 
wystarczyć.

Poprawka 67
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który twierdzi 
lub twierdził, że jest uprawniony do 
obniżonej opłaty lub zwolnienia z opłat na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 

5. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, który twierdzi 
lub twierdził, że jest uprawniony do 
obniżonej opłaty lub zwolnienia z opłat na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 
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wykaże, iż jest uprawniony do takiej 
obniżonej opłaty lub zwolnienia, opłatę 
przewidzianą w załączniku powiększa się o
10 %, a Agencja pobiera obliczoną w ten 
sposób należną kwotę w pełnej wysokości 
lub, w stosownych przypadkach, kwotę
brakującą do pełnej wysokości obliczonej 
w ten sposób należnej kwoty.

wykaże, iż jest uprawniony do takiej 
obniżonej opłaty lub zwolnienia, opłatę 
przewidzianą w załączniku powiększa się o
50 %, a Agencja pobiera obliczoną w ten 
sposób należną kwotę w pełnej wysokości 
lub, w stosownych przypadkach, kwotę 
brakującą do pełnej wysokości obliczonej 
w ten sposób należnej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

W imię skuteczności środki mające na celu zapobiegnięcie składaniu nieprawdziwych 
informacji powinny być surowe.

Poprawka 68
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy do celów oceny okresowo 
aktualizowanych sprawozdań dotyczących 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4;

c) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy lub współsprawozdawcy do 
celów oceny okresowo aktualizowanych 
sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa, 
o których mowa w art. 4;

Or. en

Poprawka 69
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gdy państwo członkowskie wyznaczyło d) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
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przedstawiciela do grupy koordynacyjnej 
pełniącego funkcję sprawozdawcy do 
celów oceny okresowo aktualizowanych 
sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa, 
o których mowa w art. 4;

przedstawiciela do grupy koordynacyjnej 
pełniącego funkcję sprawozdawcy lub 
współsprawozdawcy do celów oceny 
okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa, o których 
mowa w art. 4;

Or. en

Poprawka 70
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy do celów oceny badań 
dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu 
pozwolenia, o których mowa w art. 5;

e) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy lub współsprawozdawcy do 
celów oceny badań dotyczących 
bezpieczeństwa przeprowadzanych po 
wydaniu pozwolenia, o których mowa w 
art. 5;

Or. en

Poprawka 71
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy na potrzeby przekazanych 
spraw, o których mowa w art. 6.

f) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy na potrzeby przekazanych 
spraw, o których mowa w art. 6. W takim 
przypadku państwo lub państwa 
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członkowskie, które przekazały sprawę, 
dostarczają wszystkie niezbędne dane 
dotyczące sygnałów, lecz nie mogą być 
wybrane na sprawozdawcę lub 
współsprawozdawcę na potrzeby tej 
przekazanej sprawy. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zadbania o to, by jedynym powodem przekazywania spraw były kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa pacjentów, jakości, produkcji lub skuteczności produktów leczniczych, oraz w 
celu zapobiegnięcia wrażeniu ewentualnego konfliktu interesów państwo lub państwa 
członkowskie, które przekazują daną sprawę, nie mogą być wybrane na sprawozdawcę lub 
współsprawozdawcę w tej konkretnej sprawie.

Poprawka 72
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy na potrzeby przekazanych 
spraw, o których mowa w art. 6.

f) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy na potrzeby przekazanych 
spraw, o których mowa w art. 6. Gdy 
państwo członkowskie dobrowolnie 
przekaże sprawę i zostanie wyznaczone na 
sprawozdawcę lub współsprawozdawcę, 
otrzymuje tylko 50 % wynagrodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Gdy państwo członkowskie postanawia przekazać sprawę, może zostać wyznaczone na 
sprawozdawcę lub współsprawozdawcę, lecz powinno wnieść swój wkład finansowy w koszty 
przekazania sprawy, aby uniknąć jakiegokolwiek konfliktu interesów.
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Poprawka 73
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii lub 
grupa koordynacyjna podejmuje decyzję o 
wyznaczeniu współsprawozdawcy, kwotę 
wynagrodzenia dzieli się pomiędzy 
sprawozdawcę i współsprawozdawcę.

W przypadku gdy Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii lub 
grupa koordynacyjna podejmuje decyzję o 
wyznaczeniu współsprawozdawcy, kwotę 
wynagrodzenia dzieli się pomiędzy 
sprawozdawcę i współsprawozdawcę w 
oparciu o jasne i przejrzyste rachunki, 
dostarczające precyzyjnych danych co do 
liczby godzin przepracowanych przez 
sprawozdawcę i współsprawozdawcę nad 
każdą częścią oceny oraz co do 
związanych z tym kosztów. Tę liczbę 
przepracowanych godzin przedstawia się 
w zrozumiały, uzasadniony i możliwy do 
wykazania sposób.

Or. en

Uzasadnienie

W rachunkach wysyłanych do Agencji koszty usług sprawozdawców i współsprawozdawców 
powinny zostać wyraźnie wyszczególnione.

Poprawka 74
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 
1, wypłaca się dopiero po udostępnieniu 
Agencji sprawozdania końcowego z oceny 
zalecenia, które ma zostać przyjęte przez 
Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 
1, wypłaca się dopiero po udostępnieniu 
Agencji sprawozdania końcowego z oceny 
zalecenia, które ma zostać przyjęte przez 
Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 



AM\1009213PL.doc 47/69 PE523.004v01-00

PL

Farmakoterapii. Farmakoterapii. To sprawozdanie 
przedstawia się w pełnej i nadającej się do 
wykorzystania wersji przetłumaczonej na 
język roboczy Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawcy i współsprawozdawcy odpowiadają za przedstawienie sprawozdania w pełnej 
wersji przetłumaczonej na język roboczy Agencji. Jeżeli sprawozdawcy i współsprawozdawcy 
przedstawią sprawozdanie wyłącznie w ich własnym języku lub w źle przetłumaczonej wersji i 
jeżeli Agencja będzie musiała potem pracować nad tym tłumaczeniem, udział z opłaty musi 
być inny.

Poprawka 75
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wynagrodzenie wypłaca się zgodnie z 
postanowieniami pisemnej umowy, o 
której mowa w art. 62 ust. 3 akapit 
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004. Wszelkie opłaty bankowe 
związane z płatnością przedmiotowego 
wynagrodzenia ponosi Agencja.

5. Wynagrodzenie wypłaca się zgodnie z 
postanowieniami pisemnej umowy, o 
której mowa w art. 62 ust. 3 akapit 
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, w terminie wyznaczonym w 
dyrektywie 2011/7/WE. Wszelkie opłaty 
bankowe związane z płatnością 
przedmiotowego wynagrodzenia ponosi 
Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

Termin wypłaty przez Agencję wynagrodzenia sprawozdawcy państwa członkowskiego 
powinien być zgodny z dyrektywą 2011/7/WE, która wyznacza termin 30 dni kalendarzowych 
lub 60 dni kalendarzowych w nadzwyczajnych okolicznościach.

Poprawka 76
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli nie można ustalić celu płatności, 
Agencja określa termin, w którym 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu musi powiadomić na piśmie, jaki 
jest cel płatności. Jeżeli Agencja nie 
otrzyma powiadomienia o celu płatności 
przed upływem ustalonego terminu,
uznaje płatność za nieważną i zwraca 
przedmiotową kwotę posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

2. Jeżeli nie można ustalić celu płatności
ani powiadomić o nim na piśmie Agencji 
w ciągu 30 dni, płatność uznaje się za 
nieważną i zwraca się przedmiotową kwotę 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Terminy dostarczenia szczegółowych informacji o celu konkretnej płatności powinny być już 
wyraźnie wyznaczone w przepisach, aby uniknąć dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla Agencji.

Poprawka 77
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sporządzając preliminarz łącznych 
wydatków i dochodów Agencji na kolejny 
rok budżetowy zgodnie z art. 67 ust. 6 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
Agencja bierze pod uwagę szczegółowe 
informacje na temat dochodów z opłat 
związanych z działaniami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. W informacjach tych 
dokonuje się rozróżnienia między roczną 
opłatą zryczałtowaną a opłatami z tytułu 
każdej procedury, o których mowa w art. 3 
lit. a). Agencja przedstawia również 
szczegółowe informacje analityczne 

Sporządzając preliminarz łącznych 
wydatków i dochodów Agencji na kolejny 
rok budżetowy zgodnie z art. 67 ust. 6 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
Agencja bierze pod uwagę szczegółowe 
informacje na temat dochodów z opłat
związanych z działaniami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, które będą oparte na 
liczbie wpisów w bazie danych 
odpowiadających jednostkom 
podlegającym opłacie. Agencja 
przedstawia również szczegółowe 
informacje analityczne dotyczące swoich 
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dotyczące swoich przychodów i wydatków 
związanych z działaniami z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, dokonując rozróżnienia 
między roczną opłatą zryczałtowaną a 
każdą z opłat z tytułu procedur, o których 
mowa w art. 3 lit. a).

przychodów i wydatków związanych z 
działaniami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
dokonując rozróżnienia między roczną 
opłatą zryczałtowaną a każdą z opłat z 
tytułu procedur, o których mowa w art. 3 
lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Aby dokładnie przewidzieć całkowity budżet, warto powiązać jego rozmiary wyłącznie z 
roczną opłatą zryczałtowaną. To także pozwoli sprawozdawcom państwa członkowskiego na 
otrzymanie większej części sumy opłat za procedury.

Poprawka 78
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co roku Dyrektor Zarządzający Agencji 
przedstawia Komisji i Zarządowi 
informacje na temat elementów mogących 
wpłynąć na wysokość kosztów, które mają 
zostać pokryte z opłat przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Informacje te 
obejmują zestawienie kosztów za 
poprzedni rok oraz prognozę na kolejny 
rok. Dyrektor Zarządzający Agencji raz do 
roku przedstawia również Komisji i 
Zarządowi informacje na temat 
działalności określone w części V 
załącznika i sporządzone na podstawie 
wskaźników skuteczności działania, o 
których mowa w ust. 3.

2. Co roku Dyrektor Zarządzający Agencji 
przedstawia Komisji, Zarządowi, 
Trybunałowi Obrachunkowemu i 
państwom członkowskim informacje na 
temat elementów mogących wpłynąć na 
wysokość kosztów, które mają zostać 
pokryte z opłat przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Informacje te 
obejmują zestawienie kosztów za 
poprzedni rok oraz prognozę na kolejny 
rok. Dyrektor Zarządzający Agencji
publikuje także ten przegląd w swoim 
publicznie dostępnym sprawozdaniu 
rocznym. Dyrektor Zarządzający Agencji
raz do roku przedstawia również Komisji i 
Zarządowi informacje na temat 
działalności określone w części V 
załącznika i sporządzone na podstawie 
wskaźników skuteczności działania, o 
których mowa w ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważna jest przejrzystość i otwartość procesu pobierania opłat, aby zapobiec 
nieprawidłowościom finansowym w sprawozdaniach finansowych oraz by pomóc 
przedsiębiorstwom w kierowaniu uzasadnionych skarg przeciwko obowiązującym kosztom, a 
także by z powodzeniem planować przyszłe koszty.

Poprawka 79
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co roku Dyrektor Zarządzający Agencji 
przedstawia Komisji i Zarządowi
informacje na temat elementów mogących 
wpłynąć na wysokość kosztów, które mają 
zostać pokryte z opłat przewidzianych w
niniejszym rozporządzeniu. Informacje te 
obejmują zestawienie kosztów za 
poprzedni rok oraz prognozę na kolejny 
rok. Dyrektor Zarządzający Agencji raz do 
roku przedstawia również Komisji i 
Zarządowi informacje na temat 
działalności określone w części V 
załącznika i sporządzone na podstawie 
wskaźników skuteczności działania, o 
których mowa w ust. 3.

2. Dyrektor Zarządzający Agencji 
przedstawia w rocznym sprawozdaniu, 
przekazywanym Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Trybunałowi 
Obrachunkowemu i państwom 
członkowskim zgodnie z art. 65 ust. 10 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004,
informacje na temat elementów mogących 
wpłynąć na wysokość kosztów, które mają 
zostać pokryte z opłat przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Informacje te 
obejmują zestawienie kosztów za 
poprzedni rok oraz prognozę na kolejny 
rok. Agencja publikuje także ten przegląd 
w swoim publicznie dostępnym 
sprawozdaniu rocznym. Dyrektor 
Zarządzający Agencji raz do roku 
przedstawia również Komisji i Zarządowi 
informacje na temat działalności określone 
w części V załącznika i sporządzone na 
podstawie wskaźników skuteczności 
działania.

Or. en

Poprawka 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co roku Dyrektor Zarządzający Agencji 
przedstawia Komisji i Zarządowi
informacje na temat elementów mogących 
wpłynąć na wysokość kosztów, które mają 
zostać pokryte z opłat przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Informacje te 
obejmują zestawienie kosztów za 
poprzedni rok oraz prognozę na kolejny 
rok. Dyrektor Zarządzający Agencji raz do 
roku przedstawia również Komisji i 
Zarządowi informacje na temat 
działalności określone w części V 
załącznika i sporządzone na podstawie 
wskaźników skuteczności działania, o 
których mowa w ust. 3.

2. Dyrektor Zarządzający Agencji
przedstawia w rocznym sprawozdaniu, 
przekazywanym Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Trybunałowi 
Obrachunkowemu i państwom 
członkowskim zgodnie z art. 65 ust. 10 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004,
informacje na temat elementów mogących 
wpłynąć na wysokość kosztów, które mają 
zostać pokryte z opłat przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Informacje te 
obejmują zestawienie kosztów za 
poprzedni rok oraz prognozę na kolejny 
rok. Agencja publikuje także ten przegląd 
w swoim publicznie dostępnym 
sprawozdaniu rocznym. Dyrektor 
Zarządzający Agencji raz do roku 
przedstawia również Komisji i Zarządowi 
informacje na temat działalności określone 
w części V załącznika i sporządzone na 
podstawie wskaźników skuteczności 
działania, o których mowa w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie widoczności i przejrzystości sprawozdań finansowych składanych 
przez EMA.

Poprawka 81
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W świetle wyników monitorowania, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może, w 
stosownych przypadkach, skorygować 
zgodnie z art. 16 kwoty opłat i kwoty 
wynagrodzenia dla sprawozdawców 
określone w załączniku. Korekty takie 
wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia po 
wejściu w życie odpowiedniego aktu 
zmieniającego.

5. W świetle wyników monitorowania, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może, w 
stosownych przypadkach, skorygować 
zgodnie z art. 16 kwoty opłat i kwoty 
wynagrodzenia dla sprawozdawców i 
współsprawozdawców określone w 
załączniku. Korekty takie wchodzą w życie 
w dniu 1 kwietnia po wejściu w życie 
odpowiedniego aktu zmieniającego.

Or. en

Poprawka 82
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w celu wprowadzenia 
zmian w częściach I–V załącznika.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych w celu wprowadzenia 
zmian w częściach I–V załącznika, 
wyłącznie aby uwzględnić wahania 
inflacyjne. Decyzję o podniesieniu lub 
obniżeniu wysokości opłat podejmuje się 
w ramach ogólnego przeglądu systemu 
opłat Agencji, który zaplanowano na 
początek 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przyjmie w 2015 r. wniosek mający na celu przegląd wszystkich opłat pobieranych 
przez Agencję. Wówczas Komisja zaproponuje uchylenie rozporządzenia w sprawie opłat i ich 
uwzględnienie w tym nowym nadrzędnym instrumencie prawnym. Nie ma zatem potrzeby, by 
zmieniać opłaty przed 2015 r. z wyjątkiem uwzględnienia wahań inflacyjnych.

Poprawka 83
Marina Yannakoudakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkich zmian kwot dokonuje się na 
podstawie wyceny kosztów ponoszonych 
przez Agencję oraz kosztów ocen 
przedłożonych przez sprawozdawców 
zgodnie z art. 9 lub na podstawie wyników 
monitorowania stopy inflacji, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4.

2. Wszelkich zmian kwot dokonuje się na 
podstawie przejrzystej i dostępnej wyceny 
kosztów ponoszonych przez Agencję oraz 
kosztów ocen przedłożonych przez 
sprawozdawców zgodnie z art. 9 lub na 
podstawie wyników monitorowania stopy 
inflacji, o którym mowa w art. 15 ust. 4.

Or. en

Poprawka 84
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkich zmian kwot dokonuje się na 
podstawie wyceny kosztów ponoszonych 
przez Agencję oraz kosztów ocen 
przedłożonych przez sprawozdawców 
zgodnie z art. 9 lub na podstawie wyników 
monitorowania stopy inflacji, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4.

2. Wszelkich zmian kwot dokonuje się na 
podstawie przejrzystej wyceny kosztów 
ponoszonych przez Agencję oraz kosztów 
ocen przedłożonych przez sprawozdawców 
zgodnie z art. 9 lub na podstawie wyników 
monitorowania stopy inflacji, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4.

Or. en

Poprawka 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkich zmian kwot dokonuje się na 
podstawie wyceny kosztów ponoszonych 

2. Wszelkich zmian kwot dokonuje się na 
podstawie przejrzystej wyceny kosztów 
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przez Agencję oraz kosztów ocen 
przedłożonych przez sprawozdawców 
zgodnie z art. 9 lub na podstawie wyników 
monitorowania stopy inflacji, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4.

ponoszonych przez Agencję oraz kosztów 
ocen przedłożonych przez sprawozdawców 
zgodnie z art. 9 lub na podstawie wyników 
monitorowania stopy inflacji, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4.

Or. en

Poprawka 86
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W momencie przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia liczba jednostek 
podlegających opłacie stosowana jako 
podstawa obliczeń wynosi [...].

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o jasność i czytelność liczbę jednostek podlegających opłacie stosowaną jako 
podstawa obliczeń należy określić bezpośrednio w tekście rozporządzenia.

Poprawka 87
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Roczna opłata zryczałtowana, o której 
mowa w art. 7 i w części IV załącznika, 
wejdzie w życie dopiero po 6 miesiącach 
od dnia, w którym Agencja ogłosi, że baza 
danych Eudravigilance jest w pełni 
operacyjna, w zastosowaniu art. 24 ust. 2 
akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.
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Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna być w stanie podejmować wszystkie działania pokrywane z rocznej opłaty 
zryczałtowanej, o których mowa w przepisach. W tym celu zanim Agencja będzie mogła 
pobierać tę opłatę, baza danych Eudravigilance powinna być w pełni operacyjna i 
prawidłowo funkcjonować.

Poprawka 88
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłata za ocenę okresowo 
aktualizowanych sprawozdań dotyczących 
bezpieczeństwa wynosi 19 500 EUR za 
procedurę. Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 13.100 EUR.

1. Opłata za ocenę okresowo 
aktualizowanych sprawozdań dotyczących 
bezpieczeństwa wynosi 19 500 EUR za 
procedurę. Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 13 100 EUR, a 
powiązane z nią wynagrodzenie 
współsprawozdawcy wynosi 1 500 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Przy ocenie PSUR większość pracy wykonuje sprawozdawca, lecz praca współsprawozdawcy 
również powinna zostać wynagrodzona.

Poprawka 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W zastosowaniu art. 4 ust. 2 stosuje się 
następujące opłaty:
(i) kategoria 1: 100 % stosownej kwoty;
(ii) kategoria 2: 50 % stosownej kwoty;
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(iii) kategoria 3: 10 % stosownej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolita opłata za ocenę PSUR – skrajnie nieodpowiadająca nakładowi wykonywanej pracy 
– nie jest właściwa. Do pewnego stopnia zasadne jest stosowanie standardowej metody 
obliczania wysokości opłat. Jednak w konkretnych przypadkach właściwsze byłoby 
podzielenie odnośnych substancji aktywnych do celów oceny PSUR w zależności od nakładu 
wykonywanej pracy związanej z oceną na trzy grupy, które wiązałyby się ze zróżnicowanymi 
opłatami.

Poprawka 90
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu bądź rejestracji 
homeopatycznych lub ziołowych 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 4 ust. 1a, uiszczają 10 % kwoty 
określonej w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w uzasadnieniu wniosku, a mianowicie 
sprawiedliwością, adekwatnością stosunku między wykonaną pracą a rodzajem i poziomem 
opłaty, proporcjonalnością, a także prostotą i praktycznością kategorii homeopatycznych 
produktów leczniczych, opłata za PSUR powinna zostać zasadniczo obniżona do poziomu 
10% ogólnej opłaty za PSUR.

Poprawka 91
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zastosowaniu art. 4 ust. 5 małe i 
średnie przedsiębiorstwa uiszczają 60 % 
stosownej kwoty.

2. W zastosowaniu art. 4 ust. 5 akapit 
pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa 
uiszczają 60 % stosownej kwoty.

W zastosowaniu art. 4 ust. 5 akapit drugi 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu uiszczają 60 % stosownej kwoty.

Or. en

Poprawka 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W zastosowaniu art. 4 ust. 3 w 
nadzwyczajnych okolicznościach 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu uiszczają opłatę w wysokości co 
najwyżej 40 % stosownej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji opłatę za poszczególne procedury w przypadku oceny PSUR 
planuje się na poziomie 19 500 EUR za substancję aktywną. W przypadkach, gdy sprawa 
dotyczy tylko jednego posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, opłata ta mogłaby 
być bezpodstawnie wysoka, szczególnie w nadzwyczajnych okolicznościach. Za przykład 
takiego przypadku może posłużyć sytuacja, gdy obrót roczny dla danego produktu jest niski, a 
dodatkowe koszty doprowadziłyby do tego, że trzeba by było zrezygnować z pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu z powodów ekonomicznych.

Poprawka 93
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 10
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 20
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wnioskować o obniżoną opłatę lub zwolnienie z opłat, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu musi dokładnie zbadać, czy rzeczywiście jest uprawniony do tej 
obniżki lub zwolnienia.

Poprawka 94
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 10
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 50
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

Or. en
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Poprawka 95
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część II – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłata za ocenę badania dotyczącego 
bezpieczeństwa przeprowadzanego po 
wydaniu pozwolenia wynosi 43 000 EUR.
Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 18.200 EUR.

1. Opłata za ocenę badania dotyczącego 
bezpieczeństwa przeprowadzanego po 
wydaniu pozwolenia wynosi 43 000 EUR.
Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 30 000 EUR, a 
powiązane z nią wynagrodzenie 
współsprawozdawcy wynosi 10 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena PASS to znaczna ilość pracy dla właściwego organu krajowego, który pełni funkcję 
sprawozdawcy, a współsprawozdawca także powinien otrzymać część opłaty za wykonaną 
pracę.

Poprawka 96
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część II – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zastosowaniu art. 5 ust. 4 małe i 
średnie przedsiębiorstwa uiszczają 60 % 
stosownej kwoty.

2. W zastosowaniu art. 5 ust. 4 akapit 
pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa 
uiszczają 60 % stosownej kwoty.

W zastosowaniu art. 5 ust. 4 akapit drugi 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu uiszczają 60 % stosownej kwoty.

Or. en

Poprawka 97
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część II – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 10
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 20
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wnioskować o obniżoną opłatę lub zwolnienie z opłat, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu musi dokładnie zbadać, czy rzeczywiście jest uprawniony do tej 
obniżki lub zwolnienia.

Poprawka 98
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część II – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 10
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

4. W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 50
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

Or. en
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Poprawka 99
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 168 600
EUR. Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 45 100 EUR.

1. Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi [...], gdy 
obejmuje jedną lub dwie substancje 
czynne. Opłatę zwiększa się o […] EUR za 
każdą dodatkową substancję czynną, którą 
obejmuje procedura. Powiązane z nią 
wynagrodzenie sprawozdawcy i 
współsprawozdawcy wynosi 50 % 
całkowitej kwoty pobranej opłaty.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawcy i współsprawozdawcy z państw członkowskich powinni być uczciwie 
wynagradzani w celu stworzenia zachęty do dobrowolnego podejmowania przez nich pracy 
nad przekazanymi sprawami.

Poprawka 100
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 168 600 
EUR. Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 45 100 EUR.

1. Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 168 600 
EUR. Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 70 000 EUR, a 
powiązane z nią wynagrodzenie 
współsprawozdawcy wynosi również 
70 000 EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Ocena przekazanej sprawy to znaczna ilość pracy: ok. 500–800 roboczogodzin w ramach 
oceny odpowiednio dla sprawozdawcy i współsprawozdawcy.

Poprawka 101
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 168 600 
EUR. Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 45 100 EUR.

1. Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 
168 600 EUR, gdy obejmuje jedną lub 
dwie substancje czynne. Opłatę zwiększa 
się o 15 % za każdą dodatkową substancję 
czynną, którą obejmuje procedura.

Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy i współsprawozdawcy 
(współsprawozdawców) wynosi 
78 400 EUR. To wynagrodzenie zwiększa 
się o 15 % za każdą dodatkową substancję 
czynną poddaną ocenie.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 102
Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota tej opłaty powinna być 
rozdzielona między budżet publiczny 
przeznaczony na te nowe zadania z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i część pobieraną od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Budżet europejski powinien móc finansować te nowe zadania z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w celu zwiększenia przejrzystości, obiektywności i 
niezależności ocen.

Poprawka 103
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zastosowaniu art. 6 ust. 5 małe i 
średnie przedsiębiorstwa uiszczają 60 % 
stosownej kwoty.

2. W zastosowaniu art. 6 ust. 5 akapit 
pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa 
uiszczają 60 % stosownej kwoty.

W zastosowaniu art. 6 ust. 5 akapit drugi 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu uiszczają 60 % stosownej kwoty.

Or. en

Poprawka 104
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 3 – akapit drugi – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) a następnie, w stosownych 
przypadkach, obniża się opłatę zgodnie z 
niniejszym załącznikiem część II pkt 2 
oraz stosuje się zwolnienie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 3.

(ii) a następnie, w stosownych 
przypadkach, obniża się opłatę zgodnie z 
niniejszym załącznikiem część III pkt 2 
oraz stosuje się zwolnienie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Część II w pierwotnym wniosku Komisji odnosi się do art. 5 ust. 4 poświęconego badaniom 
dotyczącym bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. Tymczasem część III odnosi się do art. 6 
ust. 5, który jest właściwym przepisem dla części III załącznika dotyczącej przekazanych 
spraw.

Poprawka 105
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia,
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 10 
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 20
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wnioskować o obniżoną opłatę lub zwolnienie z opłat, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu musi dokładnie zbadać, czy rzeczywiście jest uprawniony do tej 
obniżki lub zwolnienia.
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Poprawka 106
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 10
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

W przypadkach, w których stosuje się 
obniżenie opłat i zwolnienia, 
wynagrodzenie sprawozdawcy 
dostosowuje się proporcjonalnie. W 
przypadkach, w których Agencja pobiera 
następnie stosowną kwotę w pełnej 
wysokości, w tym opłatę zwiększoną o 50
% zgodnie z art. 8 ust. 5, wynagrodzenie 
sprawozdawcy dostosowuje się 
proporcjonalnie.

Or. en

Poprawka 107
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Roczna opłata zryczałtowana wynosi 60 
EUR na jednostkę podlegającą opłacie.

1. Roczna opłata zryczałtowana wynosi XX 
EUR za jednostkę podlegającą opłacie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować po osiągnięciu ostatecznego porozumienia w sprawie obniżek i zwolnień.

Poprawka 108
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zastosowaniu art. 7 ust. 4 małe i 
średnie przedsiębiorstwa uiszczają 60 % 
stosownej kwoty.

2. W zastosowaniu art. 7 ust. 4 akapit 
pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa 
uiszczają 60 % stosownej kwoty.

W zastosowaniu art. 7 ust. 4 akapit drugi 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu uiszczają 60 % stosownej kwoty.

Or. en

Poprawka 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 7 ust. 5, uiszczają 80 
% kwoty mającej zastosowanie do 
jednostek podlegających opłacie 
odpowiadających wspomnianym 
produktom.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych (innych 
niż dopuszczone do obrotu homeopatyczne 
produkty lecznicze), o których mowa w art. 
7 ust. 5, uiszczają 80 % kwoty mającej 
zastosowanie do jednostek podlegających 
opłacie odpowiadających wspomnianym 
produktom. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu homeopatycznych 
produktów leczniczych uiszczają odsetek 
kwoty równoważny kosztom usług ICT 
mającym zastosowanie do jednostek 
podlegających opłacie odpowiadających 
wspomnianym produktom.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku dopuszczonych do obrotu homeopatycznych produktów leczniczych spośród 
usług figurujących w pkt 4 załącznika do rozporządzenia („Inne koszty Agencji związane z 
nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii”) mają zastosowanie jedynie usługi 
informatyczne związane ze stworzeniem i utrzymaniem bazy danych. Konieczna jest wyraźna 
wzmianka o rodzaju kosztów, gdyż w ramach rocznej opłaty zryczałtowanej nie są świadczone 
żadne inne usługi.
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Poprawka 110
Alojz Peterle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 7 ust. 5, uiszczają 80 
% kwoty mającej zastosowanie do 
jednostek podlegających opłacie 
odpowiadających wspomnianym 
produktom.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych (innych 
niż dopuszczone do obrotu homeopatyczne 
produkty lecznicze), o których mowa w art. 
7 ust. 5, uiszczają 80 % kwoty mającej 
zastosowanie do jednostek podlegających 
opłacie odpowiadających wspomnianym 
produktom. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu homeopatycznych 
produktów leczniczych uiszczają odsetek 
kwoty równoważny kosztom usług ICT 
mającym zastosowanie do jednostek 
podlegających opłacie odpowiadających 
wspomnianym produktom.

Or. en

Poprawka 111
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 7 ust. 5, uiszczają 80 
% kwoty mającej zastosowanie do 
jednostek podlegających opłacie 
odpowiadających wspomnianym 
produktom.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 7 ust. 5, uiszczają 50 
% kwoty mającej zastosowanie do 
jednostek podlegających opłacie 
odpowiadających wspomnianym 
produktom.

Or. en
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Uzasadnienie

Produkty lecznicze o ugruntowanym zastosowaniu mają znany profil bezpieczeństwa, więc 
powinny korzystać z 50% obniżki rocznej opłaty zryczałtowanej.

Poprawka 112
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 7 ust. 5, uiszczają 80 
% kwoty mającej zastosowanie do 
jednostek podlegających opłacie 
odpowiadających wspomnianym 
produktom.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10a dyrektywy 
2001/83/WE, uiszczają 80 % kwoty 
mającej zastosowanie do jednostek 
podlegających opłacie odpowiadających 
wspomnianym produktom. Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dopuszczonych do obrotu 
homeopatycznych produktów leczniczych i 
dopuszczonych do obrotu ziołowych 
produktów leczniczych, o których mowa 
odpowiednio w art. 1 pkt 5 i w art. 1 pkt 30 
dyrektywy 2001/83/WE, uiszczają 25 % 
kwoty mającej zastosowanie do jednostek 
podlegających opłacie odpowiadających 
wspomnianym produktom.

Or. en

Uzasadnienie

75-procentowa obniżka dla dopuszczonych do obrotu homeopatycznych i ziołowych 
produktów leczniczych jest spójna z już obowiązującą obniżką rocznej opłaty zryczałtowanej 
dla leków generycznych dopuszczonych do obrotu w drodze procedury scentralizowanej. 
Ponieważ w drodze procedury scentralizowanej dopuszcza się coraz więcej leków 
generycznych, czego nie można powiedzieć o homeopatycznych i ziołowych produktach 
leczniczych, te drugie nie powinny w przyszłości znaleźć się w gorszej sytuacji z powodu opłat
za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
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