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Amendamentul 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile privind farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și în 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman12 au 
fost modificate prin Directiva 2010/84/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la medicamentele 
de uz uman13, prin Regulamentul (UE) 
nr. 1235/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 15 decembrie 2010 
privind modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 
de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente și a Regulamentului 
(CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansată14, prin Directiva 
2012/26/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea 
ce privește farmacovigilența 15 și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1027/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea 
ce privește farmacovigilența 16. Aceste 
modificări vizează numai medicamentele 
de uz uman. Ele prevăd noi sarcini de 
farmacovigilență pentru Agenție, inclusiv 
proceduri de farmacovigilență la nivelul 

(2) Dispozițiile privind farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și în 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman12 au 
fost modificate prin Directiva 2010/84/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la medicamentele 
de uz uman13, prin Regulamentul (UE) 
nr. 1235/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 15 decembrie 2010 
privind modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 
de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente și a Regulamentului 
(CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansată14, prin Directiva 
2012/26/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea 
ce privește farmacovigilența 15 și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1027/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea 
ce privește farmacovigilența 16. Aceste 
modificări vizează numai medicamentele 
de uz uman. Ele prevăd noi sarcini de 
farmacovigilență pentru Agenție, inclusiv 
proceduri de farmacovigilență la nivelul 
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Uniunii, monitorizarea literaturii de 
specialitate, îmbunătățirea instrumentelor 
de tehnologie a informației și furnizarea de 
informații suplimentare publicului larg. În 
plus, legislația privind farmacovigilența 
stipulează că Agenția ar trebui să aibă 
posibilitatea de a finanța aceste activități 
din taxele percepute titularilor de 
autorizații de introducere pe piață. În 
consecință, ar trebui create noi categorii de 
taxe pentru a acoperi noile sarcini specifice 
ale Agenției.

Uniunii, monitorizarea literaturii de 
specialitate, îmbunătățirea instrumentelor 
de tehnologie a informației și furnizarea de 
informații suplimentare publicului larg. În 
plus, legislația privind farmacovigilența 
stipulează că Agenția ar trebui să aibă 
posibilitatea de a finanța aceste activități 
din taxele percepute titularilor de 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, având în vedere beneficiile 
pentru întreaga societate, 
farmacovigilența ar trebui tratată ca o 
sarcină suverană. Prin urmare, cota 
procentuală de finanțare a bugetului 
EMA din partea UE ar trebui menținută 
cel puțin la nivelul actual înainte de 
implementarea prezentului regulament. 
Contribuția ar trebui utilizată pentru a 
reduce costurile de finanțare ale 
sarcinilor de rutină și, implicit, taxa 
forfetară anuală. În consecință, ar trebui 
create noi categorii de taxe pentru a acoperi 
noile sarcini specifice ale Agenției.

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

Or. en

Justificare

Protejarea sănătății publice este o sarcină suverană. Activitățile de farmacovigilență 
urmăresc acest scop. În prezent, finanțarea EMA se face pe baza unei contribuții a Uniunii și 
a taxelor plătite de industrie. Propunerea Comisiei prevede însă ca sarcinile suplimentare să 
fie finanțate doar de către industrie. Dacă farmacovigilența este finanțată exclusiv din taxe, 
există riscul ca sistemul să nu mai fie perceput ca independent de interesele industriei 
farmaceutice.

Amendamentul 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile privind farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și în 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman12 au 
fost modificate prin Directiva 2010/84/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la medicamentele 
de uz uman13, prin Regulamentul (UE) 
nr. 1235/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 15 decembrie 2010 
privind modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 
de stabilire a procedurilor comunitare
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente și a Regulamentului 
(CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansată14, prin Directiva 
2012/26/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea 
ce privește farmacovigilența 15 și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1027/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea 
ce privește farmacovigilența 16. Aceste 
modificări vizează numai medicamentele 
de uz uman. Ele prevăd noi sarcini de 
farmacovigilență pentru Agenție, inclusiv 
proceduri de farmacovigilență la nivelul 
Uniunii, monitorizarea literaturii de 
specialitate, îmbunătățirea instrumentelor 
de tehnologie a informației și furnizarea de 

(2) Dispozițiile privind farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și în 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman12 au 
fost modificate prin Directiva 2010/84/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la medicamentele 
de uz uman13, prin Regulamentul (UE) 
nr. 1235/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 15 decembrie 2010 
privind modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 
de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente și a Regulamentului 
(CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansată14, prin Directiva 
2012/26/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea 
ce privește farmacovigilența 15 și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1027/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea 
ce privește farmacovigilența 16. Aceste 
modificări vizează numai medicamentele 
de uz uman. Ele prevăd noi sarcini de 
farmacovigilență pentru Agenție, inclusiv 
proceduri de farmacovigilență la nivelul 
Uniunii, monitorizarea literaturii de 
specialitate, îmbunătățirea instrumentelor 
de tehnologie a informației și furnizarea de 
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informații suplimentare publicului larg. În 
plus, legislația privind farmacovigilența 
stipulează că Agenția ar trebui să aibă 
posibilitatea de a finanța aceste activități 
din taxele percepute titularilor de 
autorizații de introducere pe piață. În 
consecință, ar trebui create noi categorii de 
taxe pentru a acoperi noile sarcini specifice 
ale Agenției.

informații suplimentare publicului larg. În 
plus, legislația privind farmacovigilența 
stipulează că Agenția ar trebui să aibă 
posibilitatea de a finanța aceste activități 
din taxele percepute titularilor de 
autorizații de introducere pe piață și dintr-o 
contribuție a Uniunii. În consecință, ar 
trebui create noi categorii de taxe pentru a 
acoperi noile sarcini specifice ale Agenției. 
Parlamentul European și Consiliul ar 
trebui să examineze nivelul contribuției 
Uniunii pe baza unei evaluări a nevoilor 
și luând în considerare nivelul taxelor. 
Nivelul taxelor percepute titularilor de 
autorizații de introducere pe piață ia în 
considerare situația financiară și mediul 
antreprenorial al statelor membre.

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

Or. en

Amendamentul 17
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile privind farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și în 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman12 au 
fost modificate prin Directiva 2010/84/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 

(2) Dispozițiile privind farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și în 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman12 au fost modificate prin Directiva 
2010/84/UE a Parlamentului European și a 
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din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la medicamentele 
de uz uman13, prin Regulamentul (UE) 
nr. 1235/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 15 decembrie 2010 
privind modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 
de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente și a Regulamentului 
(CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansată14, prin 
Directiva 2012/26/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de modificare a Directivei 
2001/83/CE în ceea ce privește 
farmacovigilența15 și prin Regulamentul 
(UE) nr. 1027/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea 
ce privește farmacovigilența16. Aceste 
modificări vizează numai medicamentele 
de uz uman. Ele prevăd noi sarcini de 
farmacovigilență pentru Agenție, inclusiv 
proceduri de farmacovigilență la nivelul 
Uniunii, monitorizarea literaturii de 
specialitate, îmbunătățirea instrumentelor 
de tehnologie a informației și furnizarea de 
informații suplimentare publicului larg. În 
plus, legislația privind farmacovigilența 
stipulează că Agenția ar trebui să aibă 
posibilitatea de a finanța aceste activități 
din taxele percepute titularilor de 
autorizații de introducere pe piață. În 
consecință, ar trebui create noi categorii de 
taxe pentru a acoperi noile sarcini specifice 
ale Agenției.

Consiliului din 15 decembrie 2010 de 
modificare, în ceea ce privește 
farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE 
de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman13, 
prin Regulamentul (UE) nr. 1235/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 decembrie 2010 privind 
modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 
de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente și a Regulamentului 
(CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansată14, prin Directiva 
2012/26/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea 
ce privește farmacovigilența15 și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1027/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea 
ce privește farmacovigilența16. Aceste 
modificări vizează numai medicamentele 
de uz uman. Ele prevăd noi sarcini de 
farmacovigilență pentru Agenție, inclusiv 
proceduri de farmacovigilență la nivelul 
Uniunii, monitorizarea literaturii de 
specialitate, îmbunătățirea instrumentelor 
de tehnologie a informației și furnizarea de 
informații suplimentare publicului larg. În 
plus, legislația privind farmacovigilența 
stipulează că Agenția ar trebui să aibă 
posibilitatea, ca o completare a bugetului 
public alocat de Uniunea Europeană, de a 
finanța aceste activități din taxele 
percepute titularilor de autorizații de 
introducere pe piață. În consecință, ar 
trebui create noi categorii de taxe pentru a 
acoperi noile sarcini specifice ale Agenției.

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

Or. fr

Justificare

Bugetul european ar trebui să poată sprijini aceste noi misiuni de farmacovigilență în 
vederea consolidării transparenței, a obiectivității și a independenței evaluărilor.

Amendamentul 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Taxele menționate în prezentul 
regulament ar trebui să fie transparente, 
echitabile și proporționale cu activitățile 
desfășurate.

(7) Taxele menționate în prezentul 
regulament ar trebui să fie transparente, 
echitabile și proporționale cu activitățile 
desfășurate. Informațiile referitoare la 
aceste taxe ar trebui să fie publice.

Or. en

Amendamentul 19
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. 
Titularii de autorizații de introducere pe 

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. 
Titularii de autorizații de introducere pe 
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piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 
sfera de aplicare a prezentului 
regulament.

piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență.

Or. en

Amendamentul 20
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. 
Titularii de autorizații de introducere pe 
piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 
sfera de aplicare a prezentului regulament.

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. Totuși,
titularii de autorizații de introducere pe 
piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 
sfera de aplicare a prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Taxele plătite statelor membre ar trebui diferențiate în mod clar de cele percepute de Agenția 
Europeană pentru Medicamente.

Amendamentul 21
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. 
Titularii de autorizații de introducere pe 
piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 
sfera de aplicare a prezentului regulament.

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre, în 
special în ceea ce privește detectarea 
semnalelor. Titularii de autorizații de 
introducere pe piață nu ar trebui să fie 
taxați de două ori pentru aceeași activitate 
de farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 
sfera de aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Având în vedere că raportorul a eliminat detectarea semnalelor din domeniul de aplicare al 
taxei forfetare anuale, ar trebui să se specifice că aceasta rămâne o competență a statelor 
membre.

Amendamentul 22
Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. 
Titularii de autorizații de introducere pe 
piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 

(8) Prezentul regulament ar trebui să vizeze 
doar taxele care urmează să fie percepute 
de Agenție, în timp ce competența de a 
hotărî eventualele taxe percepute de 
autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să revină statelor membre. 
Titularii de autorizații de introducere pe 
piață nu ar trebui să fie taxați de două ori 
pentru aceeași activitate de 
farmacovigilență. În consecință, statele 
membre nu ar trebui să perceapă taxe 
pentru activitățile care se încadrează în 
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sfera de aplicare a prezentului regulament. sfera de aplicare a prezentului regulament, 
și nici taxe pentru variațiile depuse 
ulterior autorizației de introducere pe 
piață.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că întreprinderile nu ar trebui să plătească taxe naționale pentru variațiile 
la autorizația de introducere pe piață care ar putea fi necesare ca urmare a activităților de 
farmacovigilență. Aceasta este o formă de „dublă impunere”, întrucât autoritățile competente 
nu trebuie decât să copieze modificarea în prospectul de informare a pacienților, analiza 
științifică fiind deja făcută.

Amendamentul 23
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Activitățile desfășurate la nivelul 
Uniunii privind evaluarea unor studii de 
siguranță postautorizare 
nonintervenționale impuse de o autoritate, 
și al căror protocol a fost stabilit de 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență, implică 
supravegherea respectivelor studii pornind 
de la evaluarea proiectului de protocol și 
nu se limitează la evaluarea rapoartelor 
finale privind studiile. Prin urmare, taxa 
percepută pentru această procedură privind 
studiile care au fost finalizate ar trebui să 
acopere toate activitățile legate de studiul 
în cauză. Pentru a se evita dubla taxare, 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață cărora li se percepe taxa pentru 
evaluarea studiilor de siguranță 
postautorizare nonintervenționale impuse 
de o autoritate ar trebui scutiți de orice altă 
taxă percepută de o autoritate competentă 
pentru prezentarea respectivelor studii.

(12) Activitățile desfășurate la nivelul 
Uniunii privind evaluarea unor studii de 
siguranță postautorizare impuse de o 
autoritate, și al căror protocol a fost stabilit 
de Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență, implică 
supravegherea respectivelor studii pornind 
de la evaluarea proiectului de protocol și 
nu se limitează la evaluarea rapoartelor 
finale privind studiile. Prin urmare, taxa 
percepută pentru această procedură privind 
studiile care au fost finalizate ar trebui să 
acopere toate activitățile legate de studiul 
în cauză. Pentru a se evita dubla taxare, 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață cărora li se percepe taxa pentru 
evaluarea studiilor de siguranță
postautorizare impuse de o autoritate ar 
trebui scutiți de orice altă taxă percepută de 
o autoritate competentă pentru prezentarea 
respectivelor studii.
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Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Activitățile desfășurate la nivelul 
Uniunii privind evaluarea unor studii de 
siguranță postautorizare 
nonintervenționale impuse de o autoritate, 
și al căror protocol a fost stabilit de 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență, implică 
supravegherea respectivelor studii pornind 
de la evaluarea proiectului de protocol și 
nu se limitează la evaluarea rapoartelor 
finale privind studiile. Prin urmare, taxa 
percepută pentru această procedură privind 
studiile care au fost finalizate ar trebui să 
acopere toate activitățile legate de studiul 
în cauză. Pentru a se evita dubla taxare, 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață cărora li se percepe taxa pentru 
evaluarea studiilor de siguranță 
postautorizare nonintervenționale impuse 
de o autoritate ar trebui scutiți de orice altă 
taxă percepută de o autoritate competentă 
pentru prezentarea respectivelor studii.

(12) Activitățile desfășurate la nivelul 
Uniunii privind evaluarea unor studii de 
siguranță postautorizare impuse de o 
autoritate, și al căror protocol a fost stabilit 
de Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență, implică 
supravegherea respectivelor studii pornind 
de la evaluarea proiectului de protocol și 
nu se limitează la evaluarea rapoartelor 
finale privind studiile. Prin urmare, taxa 
percepută pentru această procedură privind 
studiile care au fost finalizate ar trebui să 
acopere toate activitățile legate de studiul 
în cauză. Pentru a se evita dubla taxare, 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață cărora li se percepe taxa pentru 
evaluarea studiilor de siguranță 
postautorizare impuse de o autoritate ar 
trebui scutiți de orice altă taxă percepută de 
o autoritate competentă pentru prezentarea 
respectivelor studii.

Or. en

Amendamentul 25
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În analiza lor, raportorii se bazează pe (13) În analiza lor, raportorii se bazează pe 
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evaluarea științifică și pe resursele 
organismelor naționale de autorizare a 
introducerii pe piață, în timp ce Agenției îi 
revine responsabilitatea de a coordona 
resursele științifice existente puse la 
dispoziția sa de statele membre. Având în 
vedere această constatare și pentru a 
asigura resursele adecvate pentru evaluările 
științifice privind procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, 
Agenția ar trebui să remunereze serviciile 
de evaluare științifică prestate de către 
raportorii desemnați de statele membre ca 
membri ai Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 
(aa) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
sau, dacă este relevant, de către raportorii 
din cadrul grupului de coordonare 
menționat la articolul 27 din Directiva 
2001/83/CE. Nivelul remunerației pentru 
activitățile desfășurate de respectivii
raportori ar trebui să se bazeze pe 
estimările medii ale volumului de lucru 
implicat și ar trebui luat în considerare 
pentru stabilirea nivelului taxelor pentru 
procedurile de farmacovigilență de la 
nivelul Uniunii.

evaluarea științifică și pe resursele 
organismelor naționale de autorizare a 
introducerii pe piață, în timp ce Agenției îi 
revine responsabilitatea de a coordona 
resursele științifice existente puse la 
dispoziția sa de statele membre. Având în 
vedere această constatare și pentru a 
asigura resursele adecvate pentru evaluările 
științifice privind procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, 
Agenția ar trebui să remunereze serviciile 
de evaluare științifică prestate de către 
raportorii desemnați de statele membre ca 
membri ai Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 
(aa) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
sau, dacă este relevant, de către raportorii 
din cadrul grupului de coordonare 
menționat la articolul 27 din Directiva 
2001/83/CE. Cu toate acestea, pentru a 
garanta că activitățile legate de 
procedurile de farmacovigilență de la 
nivelul Uniunii se justifică exclusiv prin 
nevoia de a asigura siguranța pacienților, 
statul membru care a solicitat raportarea 
nu poate acționa și ca raportor. În ceea ce 
privește nivelul remunerației pentru 
activitățile desfășurate de raportori și 
coraportori, plata ar trebui să se bazeze pe 
facturi clare și transparente, care indică 
în mod exact numărul de ore necesar 
raportorului și coraportorului 
(coraportorilor) pentru fiecare evaluare și 
costurile aferente și ar trebui luat în 
considerare pentru stabilirea nivelului 
taxelor pentru procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că singurele motive care justifică raportările sunt problemele legate de 
siguranță, calitate, fabricație sau eficiență și pentru a evita speculațiile legate de un posibil 
conflict de interese, statul membru (statele membre) care declanșează procedura de raportare 
nu este desemnat ca raportor sau coraportor pentru respectiva raportare.
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Amendamentul 26
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În analiza lor, raportorii se bazează pe 
evaluarea științifică și pe resursele 
organismelor naționale de autorizare a 
introducerii pe piață, în timp ce Agenției îi 
revine responsabilitatea de a coordona 
resursele științifice existente puse la 
dispoziția sa de statele membre. Având în 
vedere această constatare și pentru a 
asigura resursele adecvate pentru evaluările 
științifice privind procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, 
Agenția ar trebui să remunereze serviciile 
de evaluare științifică prestate de către 
raportorii desemnați de statele membre ca 
membri ai Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 
(aa) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
sau, dacă este relevant, de către raportorii 
din cadrul grupului de coordonare 
menționat la articolul 27 din Directiva 
2001/83/CE. Nivelul remunerației pentru 
activitățile desfășurate de respectivii 
raportori ar trebui să se bazeze pe 
estimările medii ale volumului de lucru 
implicat și ar trebui luat în considerare 
pentru stabilirea nivelului taxelor pentru 
procedurile de farmacovigilență de la 
nivelul Uniunii.

(13) În analiza lor, raportorii se bazează pe 
evaluarea științifică și pe resursele 
organismelor naționale de autorizare a 
introducerii pe piață, în timp ce Agenției îi 
revine responsabilitatea de a coordona 
resursele științifice existente puse la 
dispoziția sa de statele membre. Având în 
vedere această constatare și pentru a 
asigura resursele adecvate pentru evaluările 
științifice privind procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, 
Agenția ar trebui să remunereze serviciile 
de evaluare științifică prestate de către 
raportorii desemnați de statele membre ca 
membri ai Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 
(aa) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
sau, dacă este relevant, de către raportorii 
și coraportorii din cadrul grupului de 
coordonare menționat la articolul 27 din 
Directiva 2001/83/CE. Nivelul 
remunerației pentru activitățile desfășurate 
de respectivii raportori și coraportori ar 
trebui să se bazeze pe estimările medii ale 
volumului de lucru implicat și ar trebui luat 
în considerare pentru stabilirea nivelului 
taxelor pentru procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 27
Peter Liese
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Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Ar trebui acordată o reducere a 
taxelor în cazul în care titularii de 
autorizații de introducere pe piață 
demonstrează că veniturile provenind de 
la un medicament sunt mai mici sau egale 
cu costurile aferente și că medicamentul 
are o importanță diagnostică sau 
terapeutică majoră, are la bază noi 
substanțe sau noi indicații pentru 
substanțe existente sau privește modele 
patologice grave în cazul cărora nu există 
nicio metodă de testare sau de tratament 
sau dacă grupul-țintă este redus.

Or. en

Amendamentul 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață care aparțin aceleiași 
societăți-mamă sau aceluiași grup de 
societăți sau au încheiat acorduri sau 
care au recurs la practici concertate 
privind introducerea pe piață a 
medicamentelor în cauză ar trebui 
considerați o entitate unică (adică „titular 
unic al autorizației de introducere pe 
piață”).

Or. en

Justificare

Criteriile privind definirea titularului autorizației de introducere pe piață ca „entitate unică”, 
stabilite deja în Comunicarea Comisiei Europene 98/C 229/03 privind procedurile 
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comunitare de autorizare a introducerii pe piață a medicamentelor se aplică și în cazul 
taxelor pentru activitățile de farmacovigilență.

Amendamentul 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Conform politicii Uniunii de susținere 
a întreprinderilor mici și mijlocii, ar trebui 
aplicate taxe reduse întreprinderilor mici și 
mijlocii în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii18 . În 
concordanță cu această politică, 
microîntreprinderile în sensul respectivei 
recomandări ar trebui să fie scutite de toate 
taxele prevăzute în prezentul regulament.

(15) Conform politicii Uniunii de susținere 
a întreprinderilor mici și mijlocii, ar trebui 
aplicate taxe reduse, amânare a plății 
taxelor și asistență administrativă
întreprinderilor mici și mijlocii în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 
6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii18 . În concordanță cu 
această politică, microîntreprinderile în 
sensul respectivei recomandări ar trebui să 
fie scutite de toate taxele prevăzute în 
prezentul regulament.

__________________ __________________
18 JO L 124, 20.5.2003, p. 36. 18 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 prevede deja taxe reduse, amânarea plății acestora și 
asistența administrativă.

Amendamentul 30
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Medicamentele generice,
medicamentele autorizate conform 

(16) Medicamentele autorizate conform 
dispozițiilor privind utilizarea medicală 
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dispozițiilor privind utilizarea medicală 
bine stabilită, medicamentele homeopatice 
și medicamentele pe bază de plante 
autorizate ar trebui să facă obiectul unei 
taxe forfetare anuale reduse, deoarece 
respectivele produse au în general un profil 
de siguranță bine stabilit. Cu toate acestea, 
în cazurile în care aceste produse fac parte 
din oricare dintre procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, ar 
trebui percepută întreaga taxă pentru 
activitățile implicate. Deoarece legislația 
privind farmacovigilența încurajează 
realizarea de studii de siguranță 
postautorizare comune, titularii de 
autorizații de introducere pe piață ar trebui 
să împartă taxa aplicabilă în cazul în care 
este prezentat un studiu comun.

bine stabilită, medicamentele homeopatice 
și medicamentele pe bază de plante 
autorizate ar trebui să facă obiectul unei 
taxe forfetare anuale reduse, deoarece 
respectivele produse au în general un profil 
de siguranță bine stabilit. Cu toate acestea, 
în cazurile în care aceste produse fac parte 
din oricare dintre procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, ar 
trebui percepută întreaga taxă pentru 
activitățile implicate. Deoarece legislația 
privind farmacovigilența încurajează 
realizarea de studii de siguranță 
postautorizare comune, titularii de 
autorizații de introducere pe piață ar trebui 
să împartă taxa aplicabilă în cazul în care 
este prezentat un studiu comun.

Or. en

Justificare

Principiul reducerii sistematice a taxei forfetare anuale pentru toate medicamentele generice 
nu poate fi justificat și, prin urmare, această reducere este eliminată.

Amendamentul 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Medicamentele generice, 
medicamentele autorizate conform 
dispozițiilor privind utilizarea medicală 
bine stabilită, medicamentele homeopatice 
și medicamentele pe bază de plante 
autorizate ar trebui să facă obiectul unei 
taxe forfetare anuale reduse, deoarece 
respectivele produse au în general un profil 
de siguranță bine stabilit. Cu toate acestea, 
în cazurile în care aceste produse fac parte 
din oricare dintre procedurile de 
farmacovigilență de la nivelul Uniunii, ar 

(16) Medicamentele generice, 
medicamentele autorizate conform 
dispozițiilor privind utilizarea medicală 
bine stabilită, medicamentele autorizate în 
Uniune de cel puțin 10 ani, 
medicamentele homeopatice și 
medicamentele pe bază de plante autorizate 
ar trebui să facă obiectul unei taxe forfetare 
anuale reduse, deoarece respectivele 
produse au în general un profil de siguranță 
bine stabilit. Cu toate acestea, în cazurile în 
care aceste produse fac parte din oricare 
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trebui percepută întreaga taxă pentru 
activitățile implicate. Deoarece legislația 
privind farmacovigilența încurajează 
realizarea de studii de siguranță 
postautorizare comune, titularii de 
autorizații de introducere pe piață ar trebui 
să împartă taxa aplicabilă în cazul în care 
este prezentat un studiu comun.

dintre procedurile de farmacovigilență de 
la nivelul Uniunii, ar trebui percepută 
întreaga taxă pentru activitățile implicate. 
Deoarece legislația privind 
farmacovigilența încurajează realizarea de 
studii de siguranță postautorizare comune, 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață ar trebui să împartă taxa aplicabilă în 
cazul în care este prezentat un studiu 
comun.

Or. en

Amendamentul 32
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se evita un volum de muncă 
administrativă disproporționat pentru 
Agenție, ar trebui aplicate reducerile și 
scutirile prevăzute în prezentul regulament 
pe baza unei declarații a titularului 
autorizației de introducere pe piață care 
atestă că are dreptul la reducere sau la 
scutire. Furnizarea de informații incorecte 
ar trebui, prin urmare, descurajată printr-o 
majorare a valorii taxei aplicabile.

(18) Pentru a se evita un volum de muncă 
administrativă disproporționat pentru 
Agenție, ar trebui aplicate reducerile și 
scutirile prevăzute în prezentul regulament 
pe baza unei declarații a titularului 
autorizației de introducere pe piață care 
atestă că are dreptul la reducere sau la 
scutire și a cărei acuratețe poate fi 
verificată de agenție. Furnizarea de 
informații incorecte ar trebui, prin urmare, 
prevenită cu fermitate printr-o majorare a 
valorii taxei aplicabile.

Or. en

Justificare

Titularii autorizațiilor de introducere pe piață oferă Agenției toate dovezile care atestă că au 
dreptul de a solicita o reducere a taxelor sau o scutire, astfel încât aceasta să poată verifica 
exactitatea dovezilor atunci când este necesar.

Amendamentul 33
Marina Yannakoudakis
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Medicamentele homeopatice și 
medicamentele pe bază de plante 
înregistrate sunt excluse din domeniul de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolele 14 și 16a din Directiva 2001/83/CE. În cazul acestor 
medicamente, activitățile de farmacovigilență intră în competența statelor membre.

Amendamentul 34
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament stabilește 
activitățile desfășurate la nivelul Uniunii 
pentru care sunt datorate taxele, valorile și 
modalitățile de plată ale respectivelor taxe, 
precum și nivelul remunerației raportorilor.

(2) Prezentul regulament stabilește 
activitățile de farmacovigilență desfășurate 
la nivelul Uniunii pentru care sunt datorate 
taxele, valorile și modalitățile de plată ale 
respectivelor taxe, precum și nivelul 
remunerației Agenției, raportorilor și 
coraportorilor.

Or. en

Amendamentul 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre nu pot impune taxe 
pentru activități de farmacovigilență care 
sunt deja acoperite de prezentul 
regulament.

Or. fr

Justificare

Taxele plătite statelor membre ar trebui diferențiate în mod clar de cele percepute de Agenția 
Europeană pentru Medicamente.

Amendamentul 36
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „Unitate de facturare” desemnează 
fiecare înregistrare individuală din baza 
de date prevăzută la articolul 57 alineatul 
(1) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, bazată pe informațiile incluse 
în lista tuturor medicamentelor de uz 
uman autorizate în Uniune menționată la 
articolul 57 alineatul (2) din regulamentul 
sus-menționat;

(1) „Unitate de facturare” desemnează o 
unitate definită de următorul set de 
informații din prospectul medicamentelor 
incluse în baza de date prevăzută la 
articolul 57 alineatul (1) litera (l) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004:

(a) titularul autorizației de introducere pe 
piață;
(b) țara în care autorizația de introducere 
pe piață este valabilă;
(c) substanța (substanțele) activă (active);
(d) forma farmaceutică;

Or. en

Justificare

Numele medicamentului (inclus în Amendamentul 6 al raportorului) conține adesea 
concentrația astfel că, prin eliminarea numelui medicamentului se previne riscul ca titularii 
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autorizației de introducere pe piață să fie obligați să plătească de mai multe ori pentru 
același produs.

Amendamentul 37
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „Unitate de facturare” desemnează 
fiecare înregistrare individuală din baza 
de date prevăzută la articolul 57 alineatul 
(1) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, bazată pe informațiile incluse 
în lista tuturor medicamentelor de uz 
uman autorizate în Uniune menționată la 
articolul 57 alineatul (2) din regulamentul 
sus-menționat;

(1) „Unitate de facturare” desemnează o 
unitate definită de următorul set de 
informații din prospectul medicamentelor 
incluse în baza de date prevăzută la 
articolul 57 alineatul (1) litera (l) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004:

(a) titularul autorizației de introducere pe 
piață;
(b) țara care a emis autorizația;
(c) substanța (substanțele) activă (active);
(d) forma farmaceutică;

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „Unitate de facturare” desemnează 
fiecare înregistrare individuală din baza 
de date prevăzută la articolul 57 alineatul 
(1) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, bazată pe informațiile incluse 
în lista tuturor medicamentelor de uz 
uman autorizate în Uniune menționată la 
articolul 57 alineatul (2) din regulamentul 
sus-menționat;

(1) „Unitate de facturare” desemnează o 
unitate definită de următorul set de 
informații din prospectul medicamentelor 
incluse în baza de date prevăzută la 
articolul 57 alineatul (1) litera (l) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004:

(a) titularul autorizației de introducere pe 
piață;
(b) țara în care autorizația de introducere 
pe piață este valabilă;
(c) substanța (substanțele) activă (active);
(d) forma farmaceutică;

Or. en

Justificare

„Unitatea de facturare” ar trebui definită la nivelul formei farmaceutice. Pentru a asigura 
coerența în numărul de înregistrări, definiția ar trebui să excludă „numele medicamentului”. 
Acest lucru va elimina problemele legate de diferitele denumiri ale medicamentelor.

Amendamentul 39
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul perceperii unei taxe de către 
Agenție în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a), Agenția remunerează raportorul 
din cadrul Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
desemnat de statul membru sau raportorul 
din cadrul grupului de coordonare 
(denumit în continuare „raportorul”) pentru 

(2) În cazul perceperii unei taxe de către 
Agenție în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a), Agenția remunerează raportorul 
și coraportorul din cadrul Comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență desemnat de statul 
membru sau statul membru care 
acționează ca raportor în cadrul grupului 
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activitățile efectuate de acesta pentru 
Agenție sau pentru grupul de coordonare. 
Această remunerație este plătită în 
conformitate cu articolul 9.

de coordonare (denumit în continuare 
„raportorul”) pentru activitățile efectuate 
de acesta pentru Agenție sau pentru grupul 
de coordonare. Această remunerație este 
plătită statului membru care desemnează 
raportorul sau care acționează în calitate 
de raportor sau coraportor în conformitate 
cu articolul 9.

Or. en

Justificare

În cadrul grupului de coordonare statul membru îndeplinește funcția de raportor sau 
coraportor. În orice caz, remunerația ar trebui plătită statului membru, din moment ce 
raportorul și coraportorul lucrează întotdeauna cu o echipă de evaluatori din statul membru 
respectiv. În mod evident, remunerația va permite statului membru să efectueze activitatea de 
farmacovigilență. Taxa este de altfel achitată în momentul furnizării raportului de evaluare.

Amendamentul 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea rapoartelor periodice actualizate 
privind siguranța menționate la articolele 
107e și 107g din Directiva 2001/83/CE și 
la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea pe baza criteriilor de evaluare 
stabilite în anexa I la Directiva 
2001/83/CE a rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța menționate la 
articolele 107e și 107g din Directiva 
2001/83/CE și la articolul 28 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Agenția este o entitate internațională a UE. Aceasta dispune de un temei legal pentru a 
evalua rapoartele periodice actualizate privind siguranța atunci când criteriile tehnice 
relevante sunt în vigoare la nivelul întregii UE.
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Amendamentul 41
Alojz Peterle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea rapoartelor periodice actualizate 
privind siguranța menționate la articolele 
107e și 107g din Directiva 2001/83/CE și 
la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea pe baza criteriilor de evaluare 
stabilite în anexa I la Directiva 
2001/83/CE a rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța menționate la 
articolele 107e și 107g din Directiva 
2001/83/CE și la articolul 28 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Amendamentul 42
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea rapoartelor periodice actualizate 
privind siguranța menționate la articolele 
107e și 107g din Directiva 2001/83/CE și 
la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea pe baza criteriilor de evaluare 
stabilite în anexa I la Directiva 
2001/83/CE a rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța menționate la 
articolele 107e și 107g din Directiva 
2001/83/CE și la articolul 28 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că Agenția dispune de un temei legal pentru a evalua rapoartele 
periodice actualizate privind siguranța doar dacă criteriile tehnice relevante sunt în vigoare 
peste tot în UE.
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Amendamentul 43
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Taxa redusă, astfel cum este stabilită 
în partea I din anexă, se aplică 
medicamentelor homeopatice, definite la 
articolul 1 alineatul (5) din Directiva 
2001/83/CE și medicamentelor pe bază de 
plante, definite la articolul 1 alineatul 
(30) din Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Taxa pentru RPAS ar trebui redusă cu 10 % din taxa generală percepută pentru fiecare 
RPAS, în conformitate cu principiile stabilite în memorandumul explicativ al propunerii, și 
anume obiectivitatea, caracterul adecvat al raportului dintre activitățile desfășurate și tipul și 
nivelul taxei, proporționalitatea, dar și simplitatea și fezabilitatea pentru categoria 
medicamentelor homeopatice.

Amendamentul 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea taxei este stipulată în partea I 
din anexă.

(2) Valoarea taxei este stipulată în partea I 
din anexă. Agenția definește trei grupuri 
de evaluări RPAS care reflectă volumul 
de lucru.

Or. en

Justificare

O taxă unică pentru RPAS, care nu ține cont de volumul de lucru implicat, este inadecvată. În 
practică, ar fi adecvat ca substanțele active relevante să fie clasificate în trei grupe pentru 
evaluarea RPAS, în funcție de volumul de lucru pe care îl implică, și având taxe diferențiate. 
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S-ar stabili astfel o abordare echilibrată între necesitatea unei metode standardizate, pe de o 
parte și, pe de altă parte, evitarea inegalității de tratament 

Amendamentul 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un titular al autorizației 
de introducere pe piață este supus 
obligației de a prezenta un raport periodic 
actualizat privind siguranța în contextul 
procedurilor menționate la alineatul (1), 
Agenția percepe valoarea totală a taxei 
aplicabile de la respectivul titular al 
autorizației de introducere pe piață.

(3) În cazul în care un titular al autorizației 
de introducere pe piață este supus 
obligației de a prezenta un raport periodic 
actualizat privind siguranța în contextul 
procedurilor menționate la alineatul (1), 
Agenția percepe valoarea totală a taxei 
aplicabile de la respectivul titular al 
autorizației de introducere pe piață. Cu 
toate acestea, în caz de dificultate, de 
exemplu din motive economice legate de 
medicamentul respectiv, se aplică o limită 
superioară maximă.

Or. en

Justificare

Potrivit propunerii Comisiei, pentru evaluarea RPAS este planificată o taxă bazată pe 
procedură în valoare de 19,500 EUR per substanță activă. În cazul în care este afectat un 
singur titular de autorizație de introducere pe piață, această taxă ar putea fi nejustificat de 
mare, în special în caz de dificultăți. Astfel de cazuri privesc, printre altele, acele situații în 
care medicamentul respectiv generează o cifră de afaceri anuală mică și costurile 
suplimentare ar determina renunțarea la autorizația de introducere pe piață din motive 
economice.

Amendamentul 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un titular al autorizației (3) În cazul în care un titular al autorizației 
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de introducere pe piață este supus 
obligației de a prezenta un raport periodic 
actualizat privind siguranța în contextul 
procedurilor menționate la alineatul (1), 
Agenția percepe valoarea totală a taxei 
aplicabile de la respectivul titular al 
autorizației de introducere pe piață.

de introducere pe piață este supus 
obligației de a prezenta un raport periodic 
actualizat privind siguranța în contextul 
procedurilor menționate la alineatul (1), 
Agenția percepe valoarea totală a taxei 
aplicabile de la respectivul titular al 
autorizației de introducere pe piață. În 
cazuri excepționale, Agenția poate 
permite negocierea unei soluții pentru a 
ajuta titularul autorizației de introducere 
pe piață să plătească taxa aplicabilă.

Or. en

Justificare

Această prevedere s-ar putea aplica, de exemplu, în cazul medicamentelor vechi, care în 
multe cazuri sunt fabricate de un singur titular de autorizație de introducere pe piață și în 
cazurile în care titularul autorizației face dovada că profiturile obținute din comercializarea 
medicamentului nu sunt suficiente pentru a plăti taxele menționate anterior.

Amendamentul 47
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care titularul autorizației 
de introducere pe piață nu poate 
preconiza un beneficiu economic legat de 
taxă și dacă:
(a) comercializarea produsului este de 
interes public datorită indicației 
terapeutice sau
(b) grupul-țintă vizat de produs este mic,
suma de plată este redusă la solicitarea 
titularului autorizației de introducere pe 
piață, astfel cum se stabilește în partea I 
alineatul (2) paragraful 2 din anexă.

Or. en
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Amendamentul 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Titularii de autorizații de introducere 
pe piață cărora li se percepe taxa în 
temeiul prezentului articol sunt scutiți de 
orice altă taxă percepută de o autoritate 
competentă pentru evaluarea menționată 
la alineatul (1), inclusiv, dar nu numai, de 
taxele percepute pentru variațiile depuse 
în conformitate cu articolul 107 g 
alineatele (2) și (4) din Directiva 
2001/82/CE.

Or. en

Justificare

Variațiile care decurg din evaluarea RPAS ar trebui considerate parte integrantă a întregului 
proces de evaluare și nu ar trebui taxate suplimentar la nivel național, având în vedere că nu 
este necesară o a doua evaluare științifică. 

Amendamentul 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția percepe o taxă pentru studiile 
de siguranță postautorizare menționate la 
articolul 21 a litera (b) sau la articolul 22a 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2001/83/CE și la articolul 9 alineatul (4) 
litera (cb) sau la articolul 10a alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 pentru evaluarea respectivelor 
studii realizate în temeiul articolelor 107n-
107q din Directiva 2001/83/CE și al 
articolului 28b din Regulamentul (CE) nr. 

(1) Agenția percepe o taxă pentru studiile 
de siguranță postautorizare menționate la 
articolul 21a litera (b) sau la articolul 22a 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2001/83/CE și la articolul 9 alineatul (4) 
litera (cb) sau la articolul 10a alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 care au fost efectuate în mai 
multe state membre pentru evaluarea 
respectivelor studii realizate în temeiul 
articolelor 107n-107q din Directiva 
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726/2004. 2001/83/CE și al articolului 28b din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 107n alineatul (1) din Directiva 2011/83/CE care prevede o 
scutire pentru studiile realizate de un singur stat membru.

Amendamentul 50
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care titularul autorizației 
de introducere pe piață nu poate 
preconiza un beneficiu economic legat de 
taxă și dacă:
(a) comercializarea produsului este de 
interes public datorită indicației 
terapeutice sau
(b) grupul-țintă vizat de produs este mic,
 suma de plată este redusă la solicitarea 
titularului autorizației de introducere pe 
piață, astfel cum se stabilește în partea II 
alineatul (2) paragraful 2 din anexă.

Or. en

Amendamentul 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Titularii de autorizații de introducere pe 
piață cărora li se percepe taxa în temeiul 

(6) Titularii de autorizații de introducere pe 
piață cărora li se percepe taxa în temeiul 
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prezentului articol sunt scutiți de orice altă 
taxă percepută de o autoritate competentă 
pentru prezentarea studiilor menționate la 
alineatul (1).

prezentului articol sunt scutiți de orice altă 
taxă percepută de o autoritate competentă 
pentru prezentarea studiilor menționate la 
alineatul (1), inclusiv, dar nu numai, de 
taxele percepute pentru variațiile depuse 
în conformitate cu articolul 107p 
alineatul (2) și articolul 107q alineatul (2) 
din Directiva 2001/82/CE.

Or. en

Justificare

Variațiile care decurg din evaluarea PASS ar trebui considerate parte integrantă a întregului 
proces de evaluare și nu ar trebui taxate suplimentar la nivel național, având în vedere că nu 
este necesară o a doua evaluare științifică. 

Amendamentul 52
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea realizată în contextul unei 
proceduri inițiate ca rezultat al evaluării 
datelor privind farmacovigilența în temeiul 
articolelor 107i-107k din Directiva 
2001/83/CE, al celui de-al doilea paragraf 
al articolului 31 alineatul (1) din directiva 
sus-menționată sau în temeiul articolului
20 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.

(1) Agenția percepe o taxă pentru 
evaluarea realizată în contextul unei 
proceduri inițiate ca rezultat al evaluării 
datelor privind farmacovigilența în temeiul 
articolelor 107i-107k din Directiva 
2001/83/CE. Costurile rezultate din 
procedurile menționate în cel de-al doilea 
paragraf al articolului 31 alineatul (1) din 
Directiva 2001/83/CE sau la articolul 20 
alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 includ o participare a statului 
membru de trimitere.

Or. en

Justificare

Garantarea siguranței medicamentelor prin activități de farmacovigilență este și o 
responsabilitate care ține de sănătatea publică. Prin urmare, statele membre își aduc și ele, 
parțial, contribuția financiară. O astfel de contribuție limitată a statelor membre și a UE nu 
ar trebui însă să împiedice raportarea semnalelor și raportările necesare. Așadar, o 
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participare a unui stat membru nu se impune în cazul unor proceduri urgente la nivelul 
Uniunii (menționate la articolele 107i-107k din Directiva 2001/83/CE).

Amendamentul 53
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care titularul autorizației 
de introducere pe piață nu poate 
preconiza un beneficiu economic legat de 
taxă și dacă:
(a) comercializarea produsului este de 
interes public datorită indicației 
terapeutice sau
(b) grupul țintă vizat de produs este mic,
suma de plată este redusă la solicitarea 
titularului autorizației de introducere pe 
piață, astfel cum se stabilește în partea III 
alineatul (2) paragraful 2 din anexă.

Or. en

Amendamentul 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Titularii de autorizații de introducere 
pe piață cărora li se percepe taxa în 
temeiul prezentului articol sunt scutiți de 
orice altă taxă percepută de o autoritate 
competentă pentru evaluarea menționată 
la alineatul (1), inclusiv, dar nu numai, de 
taxele percepute pentru variațiile depuse 
în conformitate cu articolul 34 alineatul 
(3) și articolul 35 din Directiva 



PE523.004v01-00 32/65 AM\1009213RO.doc

RO

2001/82/CE.

Or. en

Justificare

Variațiile care decurg din evaluarea raportărilor ar trebui considerate parte integrantă a 
întregului proces de evaluare și nu ar trebui taxate suplimentar la nivel național, având în 
vedere că nu este necesară o a doua evaluare științifică. 

Amendamentul 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru activitățile sale de 
farmacovigilență referitoare la sistemele de 
tehnologie a informației prevăzute la 
articolul 24, la articolul 25a, la articolul 26 
și la articolul 57 alineatul (1) litera (l) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, la 
monitorizarea literaturii de specialitate 
selectate în temeiul articolului 27 din 
regulamentul sus-menționat și la detectarea 
semnalelor în temeiul articolului 28a din 
același regulament, Agenția percepe o dată 
pe an o taxă forfetară astfel cum se 
stipulează în partea IV din anexă.

(1) Pentru activitățile sale de 
farmacovigilență referitoare la sistemele de 
tehnologie a informației prevăzute la 
articolul 24, la articolul 25a, la articolul 26 
și la articolul 57 alineatul (1) litera (l) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, la 
monitorizarea literaturii de specialitate 
selectate în temeiul articolului 27 din 
regulamentul sus-menționat și la detectarea 
semnalelor în temeiul articolului 28a din 
același regulament, Agenția percepe o 
singură dată o taxă forfetară astfel cum se 
stipulează în partea IV din anexă.

Or. en

Justificare

Baza de date se construiește o singură dată. Ulterior este prevăzută adoptarea 
regulamentului.

Amendamentul 56
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care titularul autorizației 
de introducere pe piață nu poate 
preconiza un beneficiu economic legat de 
taxă și dacă:
(a) comercializarea produsului este de 
interes public datorită indicației 
terapeutice sau
(b) grupul-țintă vizat de produs este mic,
suma de plată este redusă la solicitarea 
titularului autorizației de introducere pe 
piață, astfel cum se stabilește în partea IV 
alineatul (2) paragraful 2 din anexă.

Or. en

Amendamentul 57
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O taxă forfetară anuală redusă, stipulată 
în partea IV din anexă, se aplică în cazul 
medicamentelor menționate la articolul 10 
alineatul (1) și la articolul 10a din 
Directiva 2001/83/CE, al medicamentelor 
homeopatice autorizate și al
medicamentelor pe bază de plante
autorizate, definite la articolul 1 alineatul 
(5) și, respectiv, la articolul 1 alineatul 
(30) din Directiva 2001/83/CE.

(5) O taxă forfetară anuală redusă, stipulată 
în partea IV din anexă, se aplică în cazul 
medicamentelor menționate la articolul 10 
alineatul (1) și la articolul 10a din 
Directiva 2001/83/CE și al medicamentelor 
homeopatice pe bază de plante autorizate, 
definite la articolul 1 alineatul (30) din 
Directiva 2001/83/CE. În cazul
medicamentelor homeopatice autorizate, 
definite la articolul 1 alineatul (5) din 
Directiva 2001/83/CE, nu se aplică nicio 
taxă forfetară.

Or. en

Justificare

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, 
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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.

Amendamentul 58
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O taxă forfetară anuală redusă, stipulată 
în partea IV din anexă, se aplică în cazul 
medicamentelor menționate la articolul 10 
alineatul (1) și la articolul 10a din 
Directiva 2001/83/CE, al medicamentelor 
homeopatice autorizate și al 
medicamentelor pe bază de plante 
autorizate, definite la articolul 1 alineatul 
(5) și, respectiv, la articolul 1 alineatul (30) 
din Directiva 2001/83/CE.

(5) O taxă forfetară anuală redusă, stipulată 
în partea IV din anexă, se aplică în cazul 
medicamentelor menționate la articolul 10a 
din Directiva 2001/83/CE, al 
medicamentelor homeopatice autorizate și 
al medicamentelor pe bază de plante 
autorizate, definite la articolul 1 alineatul 
(5) și, respectiv, la articolul 1 alineatul (30) 
din Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Principiul reducerii sistematice a taxei forfetare anuale pentru toate medicamentele generice 
nu poate fi justificat și, prin urmare, această reducere este eliminată.

Amendamentul 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O taxă forfetară anuală redusă, stipulată 
în partea IV din anexă, se aplică în cazul 
medicamentelor menționate la articolul 10 
alineatul (1) și la articolul 10a din 

(5) O taxă forfetară anuală redusă, stipulată 
în partea IV din anexă, se aplică în cazul 
medicamentelor generice menționate la 
articolul 10 alineatul (1) și al 
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Directiva 2001/83/CE, al medicamentelor 
homeopatice autorizate și al 
medicamentelor pe bază de plante 
autorizate, definite la articolul 1 alineatul 
(5) și, respectiv, la articolul 1 alineatul (30) 
din Directiva 2001/83/CE.

medicamentelor autorizate conform 
dispozițiilor privind utilizarea medicală 
bine stabilită menționate la articolul 10a 
din Directiva 2001/83/CE, al tuturor 
medicamentelor autorizate în Comunitate 
de cel puțin 10 ani, al medicamentelor 
homeopatice autorizate și al 
medicamentelor pe bază de plante 
autorizate, definite la articolul 1 alineatul 
(5) și, respectiv, la articolul 1 alineatul (30) 
din Directiva 2001/83/CE

Or. en

Justificare

Pentru a crea un mediu concurențial echitabil, taxa anuală redusă ar trebui să se aplice 
medicamentelor cu un profil de siguranță bine stabilit.

Amendamentul 60
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Agenția percepe taxa forfetară anuală 
prin emiterea de facturi pentru titularii de 
autorizații de introducere pe piață până cel 
târziu la data de 31 ianuarie din fiecare an 
calendaristic pentru respectivul an 
calendaristic. Taxele datorate în temeiul 
prezentului articol sunt plătite în termen de 
30 de zile calendaristice de la data primirii 
facturii de către titularul autorizației de 
introducere pe piață.

(7) Agenția percepe taxa forfetară anuală 
prin emiterea de facturi pentru titularii de 
autorizații de introducere pe piață până cel 
târziu la data de 31 ianuarie din fiecare an 
calendaristic pentru respectivul an 
calendaristic. Taxele datorate în temeiul 
prezentului articol sunt plătite în termenul 
stabilit în Directiva 2011/7/CE de la data 
primirii facturii de către titularul 
autorizației de introducere pe piață sau, în 
cazuri excepționale, într-un termen 
convenit independent prin negociere între 
Agenție și titularul autorizației de 
introducere pe piață.

Or. en
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Justificare

Termenul până la care titularul autorizației de introducere pe piață trebuie să plătească taxa 
forfetară ar trebui să fie stabilit în conformitate cu Directiva 2011/7/CE, care prevede 30 de 
zile calendaristice sau 60 de zile calendaristice în cazuri excepționale justificate. Cu toate 
acestea, ar trebui permis un grad mai mare de flexibilitate în acest proces dacă există un 
termen convenit independent prin negociere între agenție și titularul autorizației de 
introducere pe piață. Acest lucru poate ajuta societățile care, în actualul climat economic, se 
confruntă cu probleme legate de fluxul de numerar.

Amendamentul 61
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice titular al unei autorizației de 
introducere pe piață care declară că are 
dreptul la o reducere a taxei forfetare 
anuale în temeiul articolului 7 alineatul (5) 
prezintă Agenției o declarație în acest sens. 
Agenția aplică reducerea pe baza 
declarației respective în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile solicitate. În cazul în 
care declarația este prezentată de titularul 
autorizației de introducere pe piață după 
primirea facturii de la Agenție, declarația 
trebuie prezentată în termen de 30 de zile 
calendaristice de la primirea respectivei 
facturi.

(3) Orice titular al unei autorizației de 
introducere pe piață care declară că are 
dreptul la o reducere a taxei forfetare 
anuale în temeiul articolului 7 alineatul (5) 
prezintă Agenției o declarație în acest sens. 
Agenția aplică reducerea pe baza 
declarației respective în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile solicitate. În cazul în 
care declarația este prezentată de titularul 
autorizației de introducere pe piață după 
primirea facturii de la Agenție, declarația 
trebuie prezentată în termen de 30 de zile 
calendaristice de la primirea respectivei 
facturi. În sensul prezentului alineat, 
Comisia publică orientări privind modul 
de formulare a acestei declarații de către 
titularul autorizației de introducere pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice titular al unei autorizației de 
introducere pe piață care declară că are 
dreptul la o reducere a taxei forfetare 
anuale în temeiul articolului 7 alineatul (5) 
prezintă Agenției o declarație în acest sens. 
Agenția aplică reducerea pe baza 
declarației respective în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile solicitate. În cazul în 
care declarația este prezentată de titularul 
autorizației de introducere pe piață după 
primirea facturii de la Agenție, declarația 
trebuie prezentată în termen de 30 de zile 
calendaristice de la primirea respectivei 
facturi.

(3) Orice titular al unei autorizației de 
introducere pe piață care declară că are 
dreptul la o reducere a taxei forfetare 
anuale în temeiul articolului 7 alineatul (5) 
prezintă Agenției o declarație în acest sens.
Comisia publică orientări privind modul 
de formulare a acestei declarații de către 
titularul autorizației de introducere pe 
piață. Agenția aplică reducerea pe baza 
declarației respective în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile solicitate. În cazul în 
care declarația este prezentată de titularul 
autorizației de introducere pe piață după 
primirea facturii de la Agenție, declarația 
trebuie prezentată în termen de 30 de zile 
calendaristice de la primirea respectivei 
facturi.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică și transparența, Comisia publică orientări clare privind 
modul în care titularii autorizațiilor de introducere pe piață ar trebui să prezinte declarația 
atunci când solicită o taxă forfetară anuală redusă în temeiul articolului 7 alineatul (5).

Amendamentul 63
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenția poate solicita, în orice moment, 
dovada îndeplinirii condițiilor pentru o 
reducere de taxe sau pentru o scutire de 
taxe. În acest caz, titularul autorizației de 
introducere pe piață care declară sau care a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire în temeiul prezentului regulament 
furnizează Agenției informațiile necesare 
pentru demonstrarea respectării condițiilor 

(4) Agenția poate solicita, în orice moment, 
dovada îndeplinirii condițiilor pentru o 
reducere de taxe sau pentru o scutire de 
taxe. În acest caz, titularul autorizației de 
introducere pe piață care declară sau care a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire în temeiul prezentului regulament 
furnizează Agenției informațiile necesare 
pentru demonstrarea respectării condițiilor 
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relevante. relevante, astfel încât aceasta să poată 
verifica îndeplinirea condițiilor.

Or. en

Justificare

Titularii autorizațiilor de introducere pe piață oferă Agenției toate dovezile care atestă că au 
dreptul de a solicita o reducere a taxelor sau o scutire, astfel încât aceasta să poată verifica 
exactitatea dovezilor atunci când este necesar.

Amendamentul 64
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenția poate solicita, în orice moment, 
dovada îndeplinirii condițiilor pentru o 
reducere de taxe sau pentru o scutire de 
taxe. În acest caz, titularul autorizației de 
introducere pe piață care declară sau care a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire în temeiul prezentului regulament 
furnizează Agenției informațiile necesare 
pentru demonstrarea respectării condițiilor 
relevante.

(4) Agenția poate solicita, în orice moment, 
dovada îndeplinirii condițiilor pentru o 
reducere de taxe sau pentru o scutire de 
taxe. În acest caz, titularul autorizației de 
introducere pe piață care declară sau care a
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire în temeiul prezentului regulament 
furnizează Agenției informațiile necesare 
pentru demonstrarea respectării condițiilor 
relevante în termen de șapte zile 
calendaristice de la primirea solicitării 
Agenției.

Or. en

Justificare

Ar trebui fixat un termen pentru prezentarea dovezilor.

Amendamentul 65
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5



AM\1009213RO.doc 39/65 PE523.004v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un titular de autorizații 
de introducere pe piață care declară sau a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire de taxe în temeiul prezentului 
regulament nu demonstrează că are dreptul 
la o astfel de reducere sau de scutire, 
valoarea taxei stipulate în anexă este 
majorată cu 10 %, iar Agenția percepe 
cuantumul integral aplicabil sau, dacă este 
cazul, soldul aferent cuantumului integral 
aplicabil rezultat.

(5) În cazul în care un titular de autorizații 
de introducere pe piață care declară sau a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire de taxe în temeiul prezentului 
regulament nu demonstrează că are dreptul 
la o astfel de reducere sau de scutire, 
valoarea taxei stipulate în anexă este 
majorată cu 20 %, iar Agenția percepe 
cuantumul integral aplicabil sau, dacă este 
cazul, soldul aferent cuantumului integral 
aplicabil rezultat.

Or. en

Justificare

Solicitarea reducerii sau scutirii de la taxe presupune o analiză riguroasă întreprinsă de 
titularul autorizației de introducere pe piață care să justifice reducerea sau scutirea.

Amendamentul 66
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un titular de autorizații 
de introducere pe piață care declară sau a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire de taxe în temeiul prezentului 
regulament nu demonstrează că are dreptul 
la o astfel de reducere sau de scutire, 
valoarea taxei stipulate în anexă este 
majorată cu 10 %, iar Agenția percepe 
cuantumul integral aplicabil sau, dacă 
este cazul, soldul aferent cuantumului 
integral aplicabil rezultat.

(5) În cazul în care un titular de autorizații 
de introducere pe piață care declară sau a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire de taxe în temeiul prezentului 
regulament nu demonstrează că are dreptul 
la o astfel de reducere sau de scutire, se 
aplică valoarea integrală a taxei stipulate 
în anexă.

Or. en
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Justificare

În cazul unei solicitări neverificabile de reducere a taxei procedurale, penalitatea ar fi 
disproporționat de mare, implicând probabil mii de euro pentru societăți. O penalitate atât de 
mare nu este necesară, fiind suficientă impunerea taxei inițiale de bază.

Amendamentul 67
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un titular de autorizații 
de introducere pe piață care declară sau a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire de taxe în temeiul prezentului 
regulament nu demonstrează că are dreptul 
la o astfel de reducere sau de scutire, 
valoarea taxei stipulate în anexă este 
majorată cu 10 %, iar Agenția percepe 
cuantumul integral aplicabil sau, dacă este 
cazul, soldul aferent cuantumului integral 
aplicabil rezultat.

(5) În cazul în care un titular de autorizații 
de introducere pe piață care declară sau a 
declarat că are dreptul la o reducere sau la 
o scutire de taxe în temeiul prezentului 
regulament nu demonstrează că are dreptul 
la o astfel de reducere sau de scutire, 
valoarea taxei stipulate în anexă este 
majorată cu 50 %, iar Agenția percepe 
cuantumul integral aplicabil sau, dacă este 
cazul, soldul aferent cuantumului integral 
aplicabil rezultat.

Or. en

Justificare

Pentru a fi eficiente, măsurile menite să combată furnizarea de informații incorecte ar trebui 
să fie stricte.

Amendamentul 68
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 

(c) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
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de raportor pentru evaluarea rapoartelor 
periodice actualizate privind siguranța 
menționate la articolul 4;

de raportor sau coraportor pentru 
evaluarea rapoartelor periodice actualizate 
privind siguranța menționate la articolul 4;

Or. en

Amendamentul 69
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care statul membru a 
desemnat un reprezentant în cadrul 
grupului de coordonare care acționează în 
calitate de raportor în contextul evaluării 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranța menționate la articolul 4;

(d) în cazul în care statul membru a 
desemnat un reprezentant în cadrul 
grupului de coordonare care acționează în 
calitate de raportor sau coraportor în 
contextul evaluării rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța menționate la 
articolul 4;

Or. en

Amendamentul 70
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru evaluarea studiilor de 
siguranță postautorizare menționate la 
articolul 5;

(e) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor sau coraportor pentru 
evaluarea studiilor de siguranță 
postautorizare menționate la articolul 5;

Or. en
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Amendamentul 71
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru raportările menționate la 
articolul 6.

(f) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru raportările menționate la 
articolul 6. În acest caz, statul membru 
sau statele membre care au declanșat 
raportarea furnizează toate informațiile 
necesare privind semnalele, dar nu pot fi 
desemnate ca raportor sau coraportor 
pentru acea raportare. 

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că singurele motive care justifică raportările sunt problemele legate de 
siguranță, calitate, fabricație sau eficiență și pentru a evita speculațiile legate de un posibil 
conflict de interese, statul membru (statele membre) care declanșează procedura de raportare 
nu este desemnat ca raportor sau coraportor pentru respectiva raportare.

Amendamentul 72
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru raportările menționate la 
articolul 6.

(f) în cazul în care statul membru a 
desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru raportările menționate la 
articolul 6. În cazul în care un stat 
membru inițiază o raportare pe bază 
voluntară și este desemnat ca raportor sau 
coraportor, acesta primește doar 50 % din 
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remunerație.

Or. en

Justificare

În cazul în care un stat membru alege să inițieze o raportare, acesta poate fi desemnat ca 
raportor sau coraportor, dar ar trebui să contribuie financiar la costul raportării pentru a 
evita astfel conflictele de interese.

Amendamentul 73
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comitetul pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
sau grupul de coordonare hotărăște să 
desemneze un coraportor, remunerația se 
împarte între raportor și coraportor.

În cazul în care Comitetul pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
sau grupul de coordonare hotărăște să 
desemneze un coraportor, remunerația se 
împarte între raportor și coraportor, pe 
baza unor facturi clare și transparente, 
care indică în mod exact numărul de ore 
necesar raportorului și coraportorilor 
pentru fiecare parte din evaluare și 
costurile aferente. Volumul orelor de 
muncă este prezentat într-un mod clar, 
justificat și verificabil.

Or. en

Justificare

Costurile detaliate ale serviciilor oferite de raportori și coraportori sunt declarate clar pe 
facturile transmise Agenției.

Amendamentul 74
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Remunerația prevăzută la alineatul (1) 
se plătește numai după punerea la 
dispoziția Agenției a raportului de evaluare 
final destinat unei recomandări prevăzute a 
fi adoptată de către Comitetul pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență.

(3) Remunerația prevăzută la alineatul (1) 
se plătește numai după punerea la 
dispoziția Agenției a raportului de evaluare 
final destinat unei recomandări prevăzute a 
fi adoptată de către Comitetul pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență. Raportul este prezentat 
în formă integrală și prelucrabilă, tradusă 
în limbile de lucru ale Agenției.

Or. en

Justificare

Raportorii și coraportorii sunt responsabili pentru prezentarea raportorului într-o versiune 
tradusă integral în limbile de lucru ale Agenției. Contribuția la taxă este diferită dacă 
raportorii și coraportorii furnizează raportul doar în limba lor sau într-o traducere de 
proastă calitate care obligă Agenția la activități de traducere.

Amendamentul 75
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Remunerația este plătită conform 
contractului scris menționat la primul 
paragraf al articolului 62 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004. Orice 
comision bancar aferent plății respectivei 
remunerații este suportat de Agenție.

(5) Remunerația este plătită conform 
contractului scris menționat la primul 
paragraf al articolului 62 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 în 
termenul stabilit în Directiva 2011/7/CE. 
Orice comision bancar aferent plății 
respectivei remunerații este suportat de 
Agenție.

Or. en

Justificare

Termenul până la care Agenția trebuie să plătească statul membru raportor ar trebui să fie 
stabilit în conformitate cu Directiva 2011/7/CE, care prevede 30 de zile calendaristice sau 60 
de zile calendaristice în cazuri excepționale justificate.
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Amendamentul 76
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când nu se poate stabili scopul 
plății, Agenția stabilește un termen până 
la care titularul autorizației de 
introducere pe piață trebuie să îi notifice 
în scris scopul acelei plăți. Dacă Agenția 
nu primește nicio notificare cu privire la 
scopul plății înainte de expirarea 
termenului stabilit, plata nu este 
considerată valabilă, iar suma respectivă 
este rambursată titularului autorizației de 
introducere pe piață.

(2) Atunci când nu se poate stabili scopul 
plății și Agenția nu este notificată în scris
în termen de 30 de zile, plata nu este 
considerată valabilă, iar suma respectivă 
este rambursată titularului autorizației de 
introducere pe piață.

Or. en

Justificare

Termenele pentru a oferi informații detaliate cu privire la scopul unei plăți specifice ar trebui 
stabilite deja în legislație în mod clar, pentru a evita noi sarcini administrative impuse 
Agenției.

Amendamentul 77
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când realizează o estimare a 
cheltuielilor și a veniturilor generale pentru 
următorul exercițiu financiar în 
conformitate cu articolul 67 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
Agenția include informații detaliate privind 
veniturile din taxele aferente activităților 
de farmacovigilență. Aceste informații fac 

Atunci când realizează o estimare a 
cheltuielilor și a veniturilor generale pentru 
următorul exercițiu financiar în 
conformitate cu articolul 67 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
Agenția include informații detaliate privind 
veniturile din taxele aferente activităților 
de farmacovigilență, bazate pe numărul de 
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deosebirea între taxa anuală forfetară și 
taxele pentru fiecare procedură 
menționată la articolul 3 litera (a).
Agenția furnizează, de asemenea, 
informații analitice specifice privind 
veniturile și cheltuielile sale aferente 
activităților de farmacovigilență, permițând 
distincția între taxa forfetară anuală și 
fiecare dintre taxele pentru procedurile 
menționate la articolul 3 litera (a).

unități de facturare înregistrare în baza 
de date. Agenția furnizează, de asemenea, 
informații analitice specifice privind 
veniturile și cheltuielile sale aferente 
activităților de farmacovigilență, permițând 
distincția între taxa forfetară anuală și 
fiecare dintre taxele pentru procedurile 
menționate la articolul 3 litera (a).

Or. en

Justificare

Pentru a putea estima și prognoza cu acuratețe bugetul total este recomandabil ca volumul 
acestuia să fie corelat doar cu taxa forfetară anuală. Acest lucru le permite totodată statelor 
membre raportoare să primească o parte mai mare din suma taxelor aferente procedurilor.

Amendamentul 78
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv al Agenției 
furnizează anual Comisiei și consiliului de 
administrație informații privind 
componentele care pot avea un impact 
asupra costurilor care urmează să fie 
acoperite de taxele prevăzute în prezentul 
regulament. Aceste informații includ o 
defalcare a costurilor aferente anului 
anterior și o prognoză pentru anul următor. 
De asemenea, directorul executiv al 
Agenției furnizează o dată pe an Comisiei 
și consiliului de administrație informațiile 
privind performanțele stipulate în partea V 
din anexă pe baza indicatorilor de 
performanță menționați la alineatul (3).

(2) Directorul executiv al Agenției 
furnizează anual Comisiei, consiliului de 
administrație, Curții de Conturi și statelor 
membre informații privind componentele 
care pot avea un impact asupra costurilor 
care urmează să fie acoperite de taxele 
prevăzute în prezentul regulament. Aceste 
informații includ o defalcare a costurilor 
aferente anului anterior și o prognoză 
pentru anul următor. Directorul executiv al 
Agenției publică această sinteză în 
raportul public anual. De asemenea,
directorul executiv al Agenției furnizează 
o dată pe an Comisiei și consiliului de 
administrație informațiile privind 
performanțele stipulate în partea V din 
anexă pe baza indicatorilor de performanță 
menționați la alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Este important ca procesul de taxare să fie transparent și deschis pentru a preveni și combate 
neregulile financiare din conturi și pentru a ajuta societățile să-și exprime nemulțumirile 
justificate și să poată ataca costurile existente sau să aloce bugetul necesar costurilor 
viitoare.

Amendamentul 79
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv al Agenției 
furnizează anual Comisiei și consiliului de 
administrație informații privind 
componentele care pot avea un impact 
asupra costurilor care urmează să fie 
acoperite de taxele prevăzute în prezentul 
regulament. Aceste informații includ o 
defalcare a costurilor aferente anului 
anterior și o prognoză pentru anul următor. 
De asemenea, directorul executiv al 
Agenției furnizează o dată pe an Comisiei 
și consiliului de administrație informațiile 
privind performanțele stipulate în partea V 
din anexă pe baza indicatorilor de 
performanță menționați la alineatul (3).

(2) În conformitate cu articolul 65 
alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, Directorul executiv al Agenției 
furnizează în raportul anual 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Economic și Social 
European, Curții de Conturi și statelor 
membre informații privind componentele 
care pot avea un impact asupra costurilor 
care urmează să fie acoperite de taxele 
prevăzute în prezentul regulament. Aceste 
informații includ o defalcare a costurilor 
aferente anului anterior și o prognoză 
pentru anul următor. Agenția publică, 
totodată, această sinteză în raportul său 
anual. De asemenea, directorul executiv al 
Agenției furnizează o dată pe an Comisiei 
și consiliului de administrație informațiile 
privind performanțele stipulate în partea V 
din anexă pe baza indicatorilor de 
performanță menționați la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv al Agenției 
furnizează anual Comisiei și consiliului de 
administrație informații privind 
componentele care pot avea un impact 
asupra costurilor care urmează să fie 
acoperite de taxele prevăzute în prezentul 
regulament. Aceste informații includ o 
defalcare a costurilor aferente anului 
anterior și o prognoză pentru anul următor. 
De asemenea, directorul executiv al 
Agenției furnizează o dată pe an Comisiei 
și consiliului de administrație informațiile 
privind performanțele stipulate în partea V 
din anexă pe baza indicatorilor de 
performanță menționați la alineatul (3).

(2) În conformitate cu articolul 65 
alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, Directorul executiv al Agenției 
furnizează în raportul anual 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Economic și Social 
European, Curții de Conturi și statelor 
membre informații privind componentele 
care pot avea un impact asupra costurilor 
care urmează să fie acoperite de taxele 
prevăzute în prezentul regulament. Aceste 
informații includ o defalcare a costurilor 
aferente anului anterior și o prognoză 
pentru anul următor. Agenția publică, 
totodată, această sinteză în raportul său 
anual. De asemenea, directorul executiv al 
Agenției furnizează o dată pe an Comisiei 
și consiliului de administrație informațiile 
privind performanțele stipulate în partea V 
din anexă pe baza indicatorilor de 
performanță menționați la alineatul (3).

Or. en

Justificare

Este important să se asigure un sistem vizibil și transparent de raportare financiară, furnizată 
de EMA.

Amendamentul 81
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În scopul monitorizării prevăzute la 
alineatul (4), Comisia poate, dacă este 
necesar, să ajusteze valorile taxelor și 
valorile remunerației raportorilor stipulate 

(5) În scopul monitorizării prevăzute la 
alineatul (4), Comisia poate, dacă este 
necesar, să ajusteze valorile taxelor și 
valorile remunerației raportorilor și 
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în anexă, în conformitate cu articolul 16. 
Respectivele ajustări intră în vigoare la 
data de 1 aprilie după intrarea în vigoare a 
actului de modificare corespunzător.

coraportorilor stipulate în anexă, în 
conformitate cu articolul 16. Respectivele 
ajustări intră în vigoare la data de 1 aprilie 
după intrarea în vigoare a actului de 
modificare corespunzător.

Or. en

Amendamentul 82
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate de modificare a părților I-V 
din anexă.

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate de modificare a părților I-V 
din anexă doar pentru a lua în considerare 
fluctuațiile inflației. Majorarea sau 
reducerea taxelor se decide ca parte a 
revizuirii generale a regimului taxelor 
percepute de Agenție, planificată pentru 
începutul lui 2015.

Or. en

Justificare

În 2015, Comisia va adopta o propunere de revizuire a tuturor taxelor percepute de Agenție. 
În acel moment Comisia va propune anularea regulamentului privind taxele și includerea 
acestora în acest nou instrument juridic general. Prin urmare, nu va fi necesară o modificare 
a taxelor înainte de 2015, cu excepția adaptării în funcție de fluctuațiile inflației.

Amendamentul 83
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice modificare adusă sumelor se 
bazează pe o evaluare a costurilor Agenției 

(2) Orice modificare adusă sumelor se 
bazează pe o evaluare transparentă și 
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și a costurilor evaluărilor furnizate de 
raportori, astfel cum se stipulează la 
articolul 9, sau pe monitorizarea ratei 
inflației menționate la articolul 15 
alineatul (4).

deschisă a costurilor Agenției și a 
costurilor evaluărilor furnizate de raportori, 
astfel cum se stipulează la articolul 9, sau 
pe monitorizarea ratei inflației menționate 
la articolul 15 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 84
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice modificare adusă sumelor se 
bazează pe o evaluare a costurilor Agenției 
și a costurilor evaluărilor furnizate de 
raportori, astfel cum se stipulează la 
articolul 9, sau pe monitorizarea ratei 
inflației menționate la articolul 15 
alineatul (4).

(2) Orice modificare adusă sumelor se 
bazează pe o evaluare transparentă a 
costurilor Agenției și a costurilor 
evaluărilor furnizate de raportori, astfel 
cum se stipulează la articolul 9, sau pe 
monitorizarea ratei inflației menționate la 
articolul 15 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice modificare adusă sumelor se 
bazează pe o evaluare a costurilor Agenției 
și a costurilor evaluărilor furnizate de 
raportori, astfel cum se stipulează la 
articolul 9, sau pe monitorizarea ratei 
inflației menționate la articolul 15 alineatul 
(4).

(2) Orice modificare adusă sumelor se 
bazează pe o evaluare transparentă a 
costurilor Agenției și a costurilor 
evaluărilor furnizate de raportori, astfel 
cum se stipulează la articolul 9, sau pe 
monitorizarea ratei inflației menționate la 
articolul 15 alineatul (4).

Or. en
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Amendamentul 86
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul adoptării prezentului 
regulament, numărul unităților de 
facturare utilizate pentru calcul este [...].

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea clarității și lizibilității, numărul unităților de facturare utilizate pentru 
calcularea taxelor ar trebui specificat direct în textul regulamentului.

Amendamentul 87
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Taxa forfetară anuală menționată la 
articolul 7 și în partea IV din anexă intră 
în vigoare la șase luni de la data la care 
Eudravigilance este declarată pe deplin 
funcțională de către Agenție, în 
conformitate cu al treilea paragraf de la 
articolul 24 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Agenția ar trebui să poată desfășura toate activitățile implicate de taxa forfetară anuală 
menționate în legislație. În acest scop, înainte ca Agenția să poată percepe taxa, baza de date 
Eudravigilance ar trebui să fie pe deplin operabilă și funcțională.
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Amendamentul 88
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Taxa pentru evaluarea rapoartelor 
periodice actualizate privind siguranța este 
de 19 500 EUR per procedură. 
Renumerația corespunzătoare a 
raportorului este de 13 100 EUR.

1. Taxa pentru evaluarea rapoartelor 
periodice actualizate privind siguranța este 
de 19 500 EUR per procedură. 
Remunerația corespunzătoare a 
raportorului este de 13 100 EUR iar 
remunerația corespunzătoare 
coraportorului este de 1 500 EUR.

Or. en

Justificare

În cazul evaluării RPAS, cea mai mare parte a activității este realizată de raportor, însă și 
munca efectuată de coraportor ar trebui să fie remunerată.

Amendamentul 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) se aplică următoarele taxe:
(i) categoria 1: 100 % din cuantumul 
aplicabil;
(ii) categoria 2: 50 % din cuantumul 
aplicabil;
(iii) categoria 3: 10 % din cuantumul 
aplicabil.

Or. en

Justificare

O taxă unică pentru RPAS, care nu ține cont de volumul de lucru implicat, este inadecvată. 
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Utilizarea unei metode standardizate de calculare a taxei este legitimă într-o oarecare 
măsură. Dar, în practică, ar fi adecvat ca substanțele active relevante să fie clasificate în trei 
grupe pentru evaluarea RPAS, în funcție de volumul de lucru pe care îl implică, și având taxe 
diferențiate.

Amendamentul 90
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Titularii autorizațiilor de introducere 
pe piață sau ai înregistrării 
medicamentelor homeopatice sau ai 
medicamentelor pe bază de plante 
menționate la articolul 4 alineatul (1a) 
plătesc 10 % din suma stabilită la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Taxa pentru RPAS ar trebui redusă cu 10 % din taxa generală percepută pentru fiecare 
RPAS, în conformitate cu principiile stabilite în memorandumul explicativ al propunerii, și 
anume obiectivitatea, caracterul adecvat al raportului dintre activitățile desfășurate și tipul și 
nivelul taxei, proporționalitatea, dar și simplitatea și fezabilitatea pentru categoria 
medicamentelor homeopatice.

Amendamentul 91
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu articolul 4 
alineatul (5), întreprinderile mici și mijlocii 
plătesc 60 % din suma aplicabilă.

2. În conformitate cu primul paragraf de 
la articolul 4 alineatul (5), întreprinderile 
mici și mijlocii plătesc 60 % din suma 
aplicabilă.

În conformitate cu al doilea paragraf de 
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la articolul 4 alineatul (5), titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață 
plătesc cel mult 60 % din suma aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În conformitate cu articolul 4 
alineatul (3), în caz de dificultate, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață plătește o taxă care se ridică la 
maximum 40 % din suma aplicabilă.

Or. en

Justificare

Potrivit propunerii Comisiei, pentru evaluarea RPAS este planificată o taxă bazată pe 
procedură în valoare de 19,500 EUR per substanță activă. În cazul în care este afectat un 
singur titular de autorizație de introducere pe piață, această taxă ar putea fi nejustificat de 
mare, în special în caz de dificultăți. Astfel de cazuri privesc, printre altele, acele situații în 
care medicamentul respectiv generează o cifră de afaceri anuală mică și costurile 
suplimentare ar determina renunțarea la autorizația de introducere pe piață din motive 
economice.

Amendamentul 93
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
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aplicabilă incluzând majorarea de 10 % 
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

aplicabilă incluzând majorarea de 20 %
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

Or. en

Justificare

Solicitarea reducerii sau scutirii de la taxe presupune o analiză riguroasă întreprinsă de 
titularul autorizației de introducere pe piață care să justifice reducerea sau scutirea.

Amendamentul 94
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 10 % 
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 50 %
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

Or. en

Amendamentul 95
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea II – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Taxa pentru evaluarea unui studiu de 
siguranță postautorizare este de 43 000 
EUR. Renumerația corespunzătoare a 
raportorului este de 18.200 EUR.

1. Taxa pentru evaluarea unui studiu de 
siguranță postautorizare este de 43 000 
EUR. Remunerația corespunzătoare a 
raportorului este de 30.000 EUR iar 
remunerația corespunzătoare 
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coraportorului este de 10 000 EUR.

Or. en

Justificare

Evaluarea PASS presupune un volum mare de muncă pentru autoritatea națională 
competentă care acționează ca raportor, dar și coraportorul ar trebui să primească o parte 
din taxa percepută pentru munca depusă.

Amendamentul 96
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexă – partea II – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu articolul 5 
alineatul (4), întreprinderile mici și mijlocii 
plătesc 60 % din suma aplicabilă.

2. În conformitate cu primul paragraf de 
la articolul 5 alineatul (4), întreprinderile 
mici și mijlocii plătesc 60 % din suma 
aplicabilă.

În conformitate cu al doilea paragraf de 
la articolul 5 alineatul (4), titularii
autorizațiilor de introducere pe piață 
plătesc cel mult 60 % din suma aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 97
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexă – partea II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 10 % 
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 20 %
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
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proporțional. proporțional.

Or. en

Justificare

Solicitarea reducerii sau scutirii de taxe presupune o analiză riguroasă întreprinsă de 
titularul autorizației de introducere pe piață care să justifice reducerea sau scutirea.

Amendamentul 98
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 10 % 
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

4. În cazul în care se aplică reduceri și 
scutiri de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 50 %
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

Or. en

Amendamentul 99
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de 168 600 EUR. Renumerația 
corespunzătoare a raportorului este de 
45.100 EUR.

1. Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de [...] atunci când este vorba despre una 
sau două substanțe active. Această taxă 
este majorată cu [...] EUR pentru fiecare 
substanță activă suplimentară implicată 
în procedură. Remunerația 
corespunzătoare a raportorului și a 
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coraportorului este de 50% din taxa totală 
colectată.

Or. en

Justificare

Raportorii și coraportorii din statele membre ar trebui remunerați în mod echitabil pentru a-i 
stimula să se implice în activitățile implicate de raportări.

Amendamentul 100
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de 168 600 EUR. Renumerația 
corespunzătoare a raportorului este de 
45.100 EUR.

1. Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de 168 600 EUR. Remunerația 
corespunzătoare a raportorului este de 
70 000 EUR iar remunerația 
corespunzătoare coraportorului este de 
70 000 EUR.

Or. en

Justificare

Evaluarea raportărilor privind siguranța implică un volum mare de muncă: raportorul și 
coraportorul au nevoie fiecare de aproximativ 500-800 de ore de lucru dedicate evaluării. 

Amendamentul 101
Linda McAvan

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de 168 600 EUR. Renumerația 
corespunzătoare a raportorului este de 

1. Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de 168 600 EUR atunci când este vorba 
despre una sau două substanțe active. 
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45.100 EUR. Această taxă este majorată cu 15 % 
pentru fiecare substanță activă 
suplimentară implicată în procedură.
Remunerația corespunzătoare a 
raportorului și a coraportorului 
(coraportorilor) este de 78 400 EUR.
Remunerația este majorată cu 15 % 
pentru fiecare substanță activă 
suplimentară evaluată.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 102
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Valoarea acestei taxe ar trebui 
repartizată între bugetul public alocat 
acestor noi misiuni de farmacovigilență și 
partea solicitată titularului autorizației de 
introducere pe piață.

Or. fr

Justificare

Bugetul european ar trebui să poată sprijini aceste noi misiuni de farmacovigilență în 
vederea consolidării transparenței, a obiectivității și a independenței evaluărilor.
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Amendamentul 103
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu articolul 6 
alineatul (5), întreprinderile mici și mijlocii 
plătesc 60 % din suma aplicabilă.

2. În conformitate cu primul paragraf de 
la articolul 6 alineatul (5), întreprinderile 
mici și mijlocii plătesc 60 % din suma 
aplicabilă.

În conformitate cu al doilea paragraf de 
la articolul 6 alineatul (5), titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață 
plătesc cel mult 60 % din suma aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 104
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 3 – paragraful 2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) aplicarea ulterioară a reducerii 
prevăzute în partea II punctul 2 din 
prezenta anexă și a scutirii menționate la 
articolul 1 alineatul (3), după caz.

(ii) aplicarea ulterioară a reducerii 
prevăzute în partea III punctul 2 din 
prezenta anexă și a scutirii menționate la 
articolul 1 alineatul (3), după caz.

Or. en

Justificare

Partea II din propunerea inițială a Comisiei se referă la articolul 5 alineatul (4) privind 
studiile de siguranță postautorizare. Partea III se referă la articolul 6 alineatul (5), alineatul 
corect pentru partea III din anexă privind raportările.

Amendamentul 105
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se aplică reduceri și scutiri 
de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 10 % 
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

În cazul în care se aplică reduceri și scutiri 
de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 20 %
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

Or. en

Justificare

Solicitarea reducerii sau scutirii de taxe presupune o analiză riguroasă întreprinsă de 
titularul autorizației de introducere pe piață care să justifice reducerea sau scutirea.

Amendamentul 106
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea III – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se aplică reduceri și scutiri 
de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 10 % 
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

În cazul în care se aplică reduceri și scutiri 
de taxe, remunerația raportorului se 
ajustează proporțional. În cazul în care 
Agenția colectează ulterior întreaga sumă 
aplicabilă incluzând majorarea de 50 %
prevăzută la articolul 8 alineatul (5), 
remunerația raportorului se ajustează 
proporțional.

Or. en

Amendamentul 107
Michèle Rivasi
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Propunere de regulament
Anexă – partea IV – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Taxa forfetară anuală este de 60 EUR 
per unitate de facturare.

1. Taxa forfetară anuală este de XX EUR 
per unitate de facturare.

Or. en

Justificare

A se adapta după acordul final privind reducerile și scutirile

Amendamentul 108
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexă – partea IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu articolul 7 alineatul 
(4), întreprinderile mici și mijlocii plătesc 
60 % din suma aplicabilă.

2. În conformitate cu primul paragraf de 
la articolul 7 alineatul (4), întreprinderile 
mici și mijlocii plătesc 60 % din suma 
aplicabilă.

În conformitate cu al doilea paragraf de 
la articolul 7 alineatul (4), titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață 
plătesc cel mult 60 % din suma aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Anexă – partea IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5) plătesc 80% din 

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5), altele decât 



AM\1009213RO.doc 63/65 PE523.004v01-00

RO

suma aplicabilă unităților de facturare 
corespunzătoare respectivelor 
medicamente.

medicamentele homeopatice autorizate,
plătesc 80 % din suma aplicabilă unităților 
de facturare corespunzătoare respectivelor 
medicamente. Titularii de autorizații de 
introducere pe piață pentru medicamente 
homeopatice plătesc un procent 
echivalent serviciilor TIC aplicabil 
unităților de facturare corespunzătoare 
respectivelor medicamente.

Or. en

Justificare

În cazul medicamentelor homeopatice autorizate, din lista serviciilor enumerate la anexa 4 
din regulament („Alte costuri ale Agenției legate de farmacovigilență) se aplică doar 
serviciile legate de tehnologia informației necesare pentru stabilirea și întreținerea bazei de 
date. Este necesar să se menționeze explicit natura costurilor, întrucât nu este prestat niciun 
alt serviciu în schimbul taxei forfetare.

Amendamentul 110
Alojz Peterle

Propunere de regulament
Anexă – partea IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5) plătesc 80% din 
suma aplicabilă unităților de facturare 
corespunzătoare respectivelor 
medicamente.

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5), altele decât 
medicamentele homeopatice autorizate,
plătesc 80 % din suma aplicabilă unităților 
de facturare corespunzătoare respectivelor 
medicamente. Titularii de autorizații de 
introducere pe piață pentru medicamente 
homeopatice plătesc un procent 
echivalent serviciilor TIC aplicabil 
unităților de facturare corespunzătoare 
respectivelor medicamente.

Or. en
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Amendamentul 111
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexă – partea IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5) plătesc 80% din 
suma aplicabilă unităților de facturare 
corespunzătoare respectivelor 
medicamente.

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5) plătesc 50 % din 
suma aplicabilă unităților de facturare 
corespunzătoare respectivelor 
medicamente.

Or. en

Justificare

Medicamentele cu o utilizare bine stabilită au un profil de siguranță cunoscut și ar trebui să 
beneficieze de o reducere de 50 % a taxei forfetare anuale.

Amendamentul 112
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexă – partea IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 7 alineatul (5) plătesc 80% din 
suma aplicabilă unităților de facturare 
corespunzătoare respectivelor 
medicamente.

3. Titularii de autorizații de introducere pe 
piață pentru medicamentele menționate la 
articolul 10a din Directiva 2001/83/CE 
plătesc 80 % din suma aplicabilă 
unităților de facturare corespunzătoare 
respectivelor medicamente. Titularii de 
autorizații de introducere pe piață pentru 
medicamentele homeopatice și 
medicamentele pe bază de plante 
autorizate definite la articolul 1 alineatul 
(5) și, respectiv, la articolul 1 alineatul 
(30) din Directiva 2001/83/CE plătesc 
25 % din suma aplicabilă unităților de 
facturare corespunzătoare respectivelor 
medicamente.
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Or. en

Justificare

Reducerea de 75 % pentru medicamentele homeopatice și medicamentele pe bază de plante 
este conformă cu reducerea deja existentă a taxei forfetare anuale pentru medicamentele 
generice autorizate prin procedura centralizată. Având în vedere că medicamentele generice 
sunt tot mai adesea autorizate în cadrul procedurii centralizate, ceea ce nu se întâmplă în 
cazul medicamentelor homeopatice și al celor pe bază de plante, în viitor acestea nu ar trebui 
să fie dezavantajate din punct de vedere comercial din cauza taxelor de farmacovigilență.


