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Pozmeňujúci návrh 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ustanovenia o dohľade nad liekmi 
týkajúce sa liekov na humánne použitie 
uvedené v nariadení (ES) č. 726/2004 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch12, boli 
zmenené smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ 
z 15. decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide 
o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch13, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne použitie 
a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi 
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky, a nariadením (ES) č. 1394/2007 
o liekoch na inovatívnu liečbu14, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi15

a nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1027/2012 
z 25. októbra 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi16. Tieto 
zmeny sa týkajú iba liekov na humánne 
použitie. Zo zmien vyplývajú pre agentúru 
nové úlohy, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
vrátane postupov dohľadu nad liekmi 
v celej Únii, monitorovania prípadov 

(2) Ustanovenia o dohľade nad liekmi 
týkajúce sa liekov na humánne použitie 
uvedené v nariadení (ES) č. 726/2004 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch12, boli 
zmenené smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ 
z 15. decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide 
o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch13, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne použitie 
a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi 
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky, a nariadením (ES) č. 1394/2007 
o liekoch na inovatívnu liečbu14, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi15, 
a nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1027/2012 
z 25. októbra 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi16. Tieto 
zmeny sa týkajú iba liekov na humánne 
použitie. Zo zmien vyplývajú pre agentúru 
nové úlohy, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
vrátane postupov dohľadu nad liekmi 
v celej Únii, monitorovania prípadov 
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publikovaných v literatúre, zlepšenia 
nástrojov informačných technológií a 
poskytovania väčšieho rozsahu informácií 
pre širokú verejnosť. V právnych 
predpisoch týkajúcich sa dohľadu nad 
liekmi sa ďalej stanovuje, že agentúra má 
možnosť financovať tieto činnosti z 
poplatkov uložených držiteľom povolení 
na uvedenie na trh. Na pokrytie nových 
a osobitných úloh agentúry je preto 
potrebné vytvoriť nové kategórie 
poplatkov.

publikovaných v literatúre, zlepšenia 
nástrojov informačných technológií a 
poskytovania väčšieho rozsahu informácií 
pre širokú verejnosť. V právnych 
predpisoch týkajúcich sa dohľadu nad 
liekmi sa ďalej stanovuje, že agentúra má 
možnosť financovať tieto činnosti z 
poplatkov uložených držiteľom povolení 
na uvedenie na trh. Vzhľadom na 
prospech pre spoločnosť ako celok by sa 
však mal dohľad nad liekmi náležite 
rešpektovať ako samostatná úloha. Preto 
by sa mal percentuálny podiel 
prostriedkov EÚ na financovaní rozpočtu 
EMA zachovať minimálne na úrovni 
platnej pred vykonávaním tohto 
nariadenia. Príspevok by sa mal použiť 
na zníženie nákladov na financovanie 
rutinných úloh, a teda ročného 
paušálneho poplatku. Na pokrytie nových 
a osobitných úloh agentúry je preto 
potrebné vytvoriť nové kategórie 
poplatkov.

__________________ __________________
12 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74. 13 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74.
14 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1. 14 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1.
15 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 38.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana verejného zdravia je samostatnou úlohou.
Na jej účel slúžia činnosti dohľadu nad liekmi. V súčasnosti je EMA financovaná z príspevku 

Únie a poplatkov farmaceutického priemyslu. Návrh Komisie však počíta s tým, že dodatočné 
činnosti bude financovať iba daný priemysel. Pri financovaní dohľadu nad liekmi výlučne 
z poplatkov hrozí systému riziko, že sa nebude vnímať ako nezávislý od záujmov
farmaceutického priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ustanovenia o dohľade nad liekmi 
týkajúce sa liekov na humánne použitie 
uvedené v nariadení (ES) č. 726/2004 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch12, boli 
zmenené smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ 
z 15. decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide 
o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch13, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne použitie 
a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi 
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky, a nariadením (ES) č. 1394/2007 
o liekoch na inovatívnu liečbu14, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi15

a nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1027/2012 
z 25. októbra 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi16. Tieto 
zmeny sa týkajú iba liekov na humánne 
použitie. Zo zmien vyplývajú pre agentúru 
nové úlohy, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
vrátane postupov dohľadu nad liekmi 
v celej Únii, monitorovania prípadov 
publikovaných v literatúre, zlepšenia 
nástrojov informačných technológií a 
poskytovania väčšieho rozsahu informácií 
pre širokú verejnosť. V právnych 

(2) Ustanovenia o dohľade nad liekmi 
týkajúce sa liekov na humánne použitie 
uvedené v nariadení (ES) č. 726/2004 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch12, boli 
zmenené smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ 
z 15. decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide 
o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch13, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne použitie 
a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi 
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky, a nariadením (ES) č. 1394/2007 
o liekoch na inovatívnu liečbu14, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi15, 
a nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1027/2012 
z 25. októbra 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi16. Tieto 
zmeny sa týkajú iba liekov na humánne 
použitie. Zo zmien vyplývajú pre agentúru 
nové úlohy, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
vrátane postupov dohľadu nad liekmi 
v celej Únii, monitorovania prípadov 
publikovaných v literatúre, zlepšenia 
nástrojov informačných technológií a 
poskytovania väčšieho rozsahu informácií 
pre širokú verejnosť. V právnych 



PE523.004v01-00 6/63 AM\1009213SK.doc

SK

predpisoch týkajúcich sa dohľadu nad 
liekmi sa ďalej stanovuje, že agentúra má 
možnosť financovať tieto činnosti z 
poplatkov uložených držiteľom povolení 
na uvedenie na trh. Na pokrytie nových 
a osobitných úloh agentúry je preto 
potrebné vytvoriť nové kategórie 
poplatkov.

predpisoch týkajúcich sa dohľadu nad 
liekmi sa ďalej stanovuje, že agentúra má 
možnosť financovať tieto činnosti z 
poplatkov uložených držiteľom povolení 
na uvedenie na trh a príspevku Únie. Na 
pokrytie nových a osobitných úloh 
agentúry je preto potrebné vytvoriť nové 
kategórie poplatkov. Európsky parlament 
a Rada by mali preskúmať mieru 
príspevku Únie na základe hodnotenia 
potrieb a so zreteľom na výšku poplatkov. 
Pri stanovení výšky poplatkov ukladaných 
držiteľom povolení na uvedenie na trh sa 
zohľadní súčasná finančná situácia 
a podnikateľské prostredie v členských 
štátoch.

__________________ __________________
12 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74. 13 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74.
14 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1. 14 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1.
15 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 38.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ustanovenia o dohľade nad liekmi 
týkajúce sa liekov na humánne použitie 
uvedené v nariadení (ES) č. 726/2004 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch12, boli 
zmenené smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ 
z 15. decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide 

(2) Ustanovenia o dohľade nad liekmi 
týkajúce sa liekov na humánne použitie 
uvedené v nariadení (ES) č. 726/2004 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch12, boli 
zmenené smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ 
z 15. decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide 
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o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch13, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne použitie 
a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi 
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky, a nariadením (ES) č. 1394/2007 
o liekoch na inovatívnu liečbu14, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi15

a nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1027/2012 
z 25. októbra 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi16. Tieto 
zmeny sa týkajú iba liekov na humánne 
použitie. Zo zmien vyplývajú pre agentúru 
nové úlohy, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
vrátane postupov dohľadu nad liekmi 
v celej Únii, monitorovania prípadov 
publikovaných v literatúre, zlepšenia 
nástrojov informačných technológií a 
poskytovania väčšieho rozsahu informácií
pre širokú verejnosť. V právnych 
predpisoch týkajúcich sa dohľadu nad 
liekmi sa ďalej stanovuje, že agentúra má 
možnosť financovať tieto činnosti z 
poplatkov uložených držiteľom povolení 
na uvedenie na trh. Na pokrytie nových 
a osobitných úloh agentúry je preto 
potrebné vytvoriť nové kategórie 
poplatkov.

o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch13, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadením (ES) 
č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne použitie 
a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi 
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
pre lieky, a nariadením (ES) č. 1394/2007 
o liekoch na inovatívnu liečbu14, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi15

a nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1027/2012 
z 25. októbra 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, 
pokiaľ ide o dohľad nad liekmi16. Tieto 
zmeny sa týkajú iba liekov na humánne 
použitie. Zo zmien vyplývajú pre agentúru 
nové úlohy, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
vrátane postupov dohľadu nad liekmi 
v celej Únii, monitorovania prípadov 
publikovaných v literatúre, zlepšenia 
nástrojov informačných technológií a 
poskytovania väčšieho rozsahu informácií 
pre širokú verejnosť. V právnych 
predpisoch týkajúcich sa dohľadu nad 
liekmi sa ďalej stanovuje, že agentúra má 
popri prostriedkoch z verejného rozpočtu 
Európskej únie možnosť financovať tieto 
činnosti z poplatkov uložených držiteľom 
povolení na uvedenie na trh. Na pokrytie 
nových a osobitných úloh agentúry je preto 
potrebné vytvoriť nové kategórie 
poplatkov.

__________________ __________________
12 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74. 13 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74.
14 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1. 14 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1.
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15 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 38.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme posilnenia transparentnosti, objektívnosti a nezávislosti posudzovaní by sa tieto 
nové úlohy dohľadu nad liekmi mali financovať z rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci návrh 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Poplatky uvedené v tomto nariadení by 
mali byť transparentné, spravodlivé 
a primerané vykonanej práci.

(7) Poplatky uvedené v tomto nariadení by 
mali byť transparentné, spravodlivé 
a primerané vykonanej práci. Informácie o 
týchto poplatkoch by mali byť verejne 
prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by nemali platiť poplatok 
dvakrát za tú istú činnosť dohľadu nad 
liekmi. Členské štáty by preto nemali 
vyberať poplatky za činnosti, ktorých sa 

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by nemali platiť poplatok 
dvakrát za tú istú činnosť dohľadu nad 
liekmi.
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týka toto nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by nemali platiť poplatok 
dvakrát za tú istú činnosť dohľadu nad 
liekmi. Členské štáty by preto nemali 
vyberať poplatky za činnosti, ktorých sa 
týka toto nariadenie.

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by však nemali platiť 
poplatok dvakrát za tú istú činnosť 
dohľadu nad liekmi. Členské štáty by preto 
nemali vyberať poplatky za činnosti, 
ktorých sa týka toto nariadenie.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba jasne rozlišovať medzi poplatkami, ktoré ukladajú členské štáty, a poplatkami 
vyberanými Európskou agentúrou pre lieky.

Pozmeňujúci návrh 21
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
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členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by nemali platiť poplatok 
dvakrát za tú istú činnosť dohľadu nad 
liekmi. Členské štáty by preto nemali 
vyberať poplatky za činnosti, ktorých sa 
týka toto nariadenie.

členským štátom, najmä v prípade úloh 
týkajúcich sa detekcie signálov. Držitelia 
povolenia na uvedenie na trh by nemali 
platiť poplatok dvakrát za tú istú činnosť 
dohľadu nad liekmi. Členské štáty by preto 
nemali vyberať poplatky za činnosti, 
ktorých sa týka toto nariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže spravodajkyňa vyňala detekciu signálov z rozsahu ročného paušálneho poplatku, treba 
spresniť, že stále zostáva v právomoci členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 22
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by nemali platiť poplatok 
dvakrát za tú istú činnosť dohľadu nad 
liekmi. Členské štáty by preto nemali 
vyberať poplatky za činnosti, ktorých sa 
týka toto nariadenie.

(8) Toto nariadenie by sa malo týkať iba 
poplatkov, ktoré má ukladať agentúra, 
keďže právomoc rozhodnúť o prípadných 
poplatkoch, ktoré ukladajú príslušné 
orgány členských štátov, by mala zostať 
členským štátom. Držitelia povolenia na 
uvedenie na trh by nemali platiť poplatok 
dvakrát za tú istú činnosť dohľadu nad 
liekmi. Členské štáty by preto nemali 
vyberať poplatky za činnosti, ktorých sa 
týka toto nariadenie, vrátane poplatkov za 
následné variácie povolení na uvedenie na 
trh.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že spoločnosti by nemali mať povinnosť platiť vnútroštátne poplatky za 
žiadne variácie povolenia, ktoré môžu byť výsledkom niektorého z postupov dohľadu nad
liekmi. Išlo by tu o formu dvojitého výberu poplatkov, keďže príslušným orgánom stačí 
skopírovať a vložiť novú zmenu do PIL, pretože vedecká analýza sa už vykonala.
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Pozmeňujúci návrh 23
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Práca vykonávaná na úrovni Únie 
v súvislosti s posudzovaním 
neintervenčných štúdií bezpečnosti po 
vydaní povolenia, ktoré uložil príslušný 
orgán a správu z ktorých schválil Výbor 
pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi, 
zahŕňa dohľad nad týmito štúdiami, ktorý 
sa začína posudzovaním návrhu správy 
a neobmedzuje sa iba na posudzovanie 
záverečných správ o štúdii. Poplatok 
vyberaný za tento postup súvisiaci so 
štúdiami, ktoré boli dokončené, by mal 
pokrývať celú prácu týkajúcu sa danej 
štúdie. Aby sa zabránilo dvojitému výberu 
poplatkov, držitelia povolenia na uvedenie 
na trh, ktorí platia poplatok za 
posudzovanie neintervenčných štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia 
uložených príslušným orgánom, by mali 
byť oslobodení od akéhokoľvek ďalšieho 
poplatku vyberaného príslušným orgánom 
za predkladanie týchto štúdií.

(12) Práca vykonávaná na úrovni Únie 
v súvislosti s posudzovaním štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia, ktoré 
uložil príslušný orgán a správu z ktorých 
schválil Výbor pre hodnotenie rizík 
dohľadu nad liekmi, zahŕňa dohľad nad 
týmito štúdiami, ktorý sa začína 
posudzovaním návrhu správy 
a neobmedzuje sa iba na posudzovanie 
záverečných správ o štúdii. Poplatok 
vyberaný za tento postup súvisiaci so 
štúdiami, ktoré boli dokončené, by mal 
pokrývať celú prácu týkajúcu sa danej 
štúdie. Aby sa zabránilo dvojitému výberu 
poplatkov, držitelia povolenia na uvedenie 
na trh, ktorí platia poplatok za 
posudzovanie štúdií bezpečnosti po vydaní 
povolenia uložených príslušným orgánom, 
by mali byť oslobodení od akéhokoľvek 
ďalšieho poplatku vyberaného príslušným 
orgánom za predkladanie týchto štúdií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Práca vykonávaná na úrovni Únie 
v súvislosti s posudzovaním 
neintervenčných štúdií bezpečnosti po 

(12) Práca vykonávaná na úrovni Únie 
v súvislosti s posudzovaním štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia, ktoré 
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vydaní povolenia, ktoré uložil príslušný 
orgán a správu z ktorých schválil Výbor 
pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi, 
zahŕňa dohľad nad týmito štúdiami, ktorý
sa začína posudzovaním návrhu správy 
a neobmedzuje sa iba na posudzovanie 
záverečných správ o štúdii. Poplatok 
vyberaný za tento postup súvisiaci so 
štúdiami, ktoré boli dokončené, by mal 
pokrývať celú prácu týkajúcu sa danej 
štúdie. Aby sa zabránilo dvojitému výberu 
poplatkov, držitelia povolenia na uvedenie 
na trh, ktorí platia poplatok za 
posudzovanie neintervenčných štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia 
uložených príslušným orgánom, by mali 
byť oslobodení od akéhokoľvek ďalšieho 
poplatku vyberaného príslušným orgánom 
za predkladanie týchto štúdií.

uložil príslušný orgán a správu z ktorých 
schválil Výbor pre hodnotenie rizík 
dohľadu nad liekmi, zahŕňa dohľad nad 
týmito štúdiami, ktorý sa začína 
posudzovaním návrhu správy 
a neobmedzuje sa iba na posudzovanie 
záverečných správ o štúdii. Poplatok 
vyberaný za tento postup súvisiaci so 
štúdiami, ktoré boli dokončené, by mal 
pokrývať celú prácu týkajúcu sa danej 
štúdie. Aby sa zabránilo dvojitému výberu 
poplatkov, držitelia povolenia na uvedenie 
na trh, ktorí platia poplatok za 
posudzovanie štúdií bezpečnosti po vydaní 
povolenia uložených príslušným orgánom, 
by mali byť oslobodení od akéhokoľvek 
ďalšieho poplatku vyberaného príslušným 
orgánom za predkladanie týchto štúdií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Spravodajcovia sa pri svojom 
posudzovaní opierajú o výsledky 
vedeckého hodnotenia a o zdroje 
vnútroštátnych orgánov povoľujúcich 
uvedenie na trh, pričom agentúra je 
zodpovedná za koordináciu existujúcich 
vedeckých zdrojov, ktoré jej dávajú 
k dispozícii členské štáty. Vzhľadom na 
túto skutočnosť a v snahe zaistiť vhodné 
zdroje pre vedecké posudzovanie týkajúce 
sa postupov dohľadu nad liekmi v celej 
Únii by agentúra mala odmeňovať služby 
vedeckého posudzovania, ktoré poskytujú 
spravodajcovia vymenovaní členskými 
štátmi za členov Výboru pre hodnotenie 
rizík dohľadu nad liekmi podľa článku 56 

(13) Spravodajcovia sa pri svojom 
posudzovaní opierajú o výsledky 
vedeckého hodnotenia a o zdroje 
vnútroštátnych orgánov povoľujúcich 
uvedenie na trh, pričom agentúra je 
zodpovedná za koordináciu existujúcich 
vedeckých zdrojov, ktoré jej dávajú 
k dispozícii členské štáty. Vzhľadom na 
túto skutočnosť a v snahe zaistiť vhodné 
zdroje pre vedecké posudzovanie týkajúce 
sa postupov dohľadu nad liekmi v celej 
Únii by agentúra mala odmeňovať služby 
vedeckého posudzovania, ktoré poskytujú 
spravodajcovia vymenovaní členskými 
štátmi za členov Výboru pre hodnotenie 
rizík dohľadu nad liekmi podľa článku 56 
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ods. 1 písm. aa) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, prípadne spravodajcovia 
v koordinačnej skupine podľa článku 27 
smernice 2001/83/ES. Výška odmeny za 
prácu, ktorú vykonávajú títo 
spravodajcovia, by mala byť založená na 
priemernom odhade ich pracovného 
zaťaženia a mala by sa zohľadňovať pri 
stanovení výšky poplatkov za postupy 
dohľadu nad liekmi v celej Únii.

ods. 1 písm. aa) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, prípadne spravodajcovia 
v koordinačnej skupine podľa článku 27 
smernice 2001/83/ES. Aby sa však 
zabezpečilo, že činnosti súvisiace 
s postupmi dohľadu nad liekmi v celej 
Únii sa spájajú iba s potrebou zaistiť 
bezpečnosť pacienta, spravodajcom pre 
posudzovanie podnetov by nemal byť 
členský štát, ktorý požiadal o toto 
posudzovanie podnetov. Pokiaľ ide 
o výšku odmeny za prácu, ktorú 
vykonávajú spravodajcovia 
a spoluspravodajcovia, platba by mala byť 
založená na jasných a transparentných 
faktúrach s presne uvedeným počtom 
odpracovaných hodín, ktoré spravodajca 
a spoluspravodajca/spoluspravodajcovia 
strávili nad každým posúdením, a s presne 
uvedenými súvisiacimi nákladmi a mala 
by sa zohľadňovať pri stanovení výšky 
poplatkov za postupy dohľadu nad liekmi 
v celej Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že jedinými príčinami na iniciovanie podnetov budú bezpečnosť pacienta, 
kvalita a problémy s výrobou alebo účinnosťou, a predišlo sa zdaniu prípadného konfliktu 
záujmov, členský štát/štáty, ktorý podá konkrétny podnet, nebude zvolený za 
spravodajcu/spravodajcov ani spoluspravodajcu/spoluspravodajcov pre toto konkrétne 
posudzovanie podnetov.

Pozmeňujúci návrh 26
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Spravodajcovia sa pri svojom 
posudzovaní opierajú o výsledky 
vedeckého hodnotenia a o zdroje 
vnútroštátnych orgánov povoľujúcich 

(13) Spravodajcovia sa pri svojom 
posudzovaní opierajú o výsledky 
vedeckého hodnotenia a o zdroje 
vnútroštátnych orgánov povoľujúcich 
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uvedenie na trh, pričom agentúra je 
zodpovedná za koordináciu existujúcich 
vedeckých zdrojov, ktoré jej dávajú 
k dispozícii členské štáty. Vzhľadom na 
túto skutočnosť a v snahe zaistiť vhodné 
zdroje pre vedecké posudzovanie týkajúce 
sa postupov dohľadu nad liekmi v celej 
Únii by agentúra mala odmeňovať služby 
vedeckého posudzovania, ktoré poskytujú 
spravodajcovia vymenovaní členskými 
štátmi za členov Výboru pre hodnotenie 
rizík dohľadu nad liekmi podľa článku 56 
ods. 1 písm. aa) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, prípadne spravodajcovia 
v koordinačnej skupine podľa článku 27 
smernice 2001/83/ES. Výška odmeny za 
prácu, ktorú vykonávajú títo 
spravodajcovia, by mala byť založená na 
priemernom odhade ich pracovného 
zaťaženia a mala by sa zohľadňovať pri 
stanovení výšky poplatkov za postupy 
dohľadu nad liekmi v celej Únii.

uvedenie na trh, pričom agentúra je 
zodpovedná za koordináciu existujúcich 
vedeckých zdrojov, ktoré jej dávajú 
k dispozícii členské štáty. Vzhľadom na 
túto skutočnosť a v snahe zaistiť vhodné 
zdroje pre vedecké posudzovanie týkajúce 
sa postupov dohľadu nad liekmi v celej 
Únii by agentúra mala odmeňovať služby 
vedeckého posudzovania, ktoré poskytujú 
spravodajcovia vymenovaní členskými 
štátmi za členov Výboru pre hodnotenie 
rizík dohľadu nad liekmi podľa článku 56 
ods. 1 písm. aa) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, prípadne spravodajcovia 
a spoluspravodajcovia v koordinačnej 
skupine podľa článku 27 smernice 
2001/83/ES. Výška odmeny za prácu, ktorú 
vykonávajú títo spravodajcovia 
a spoluspravodajcovia, by mala byť 
založená na priemernom odhade ich 
pracovného zaťaženia a mala by sa 
zohľadňovať pri stanovení výšky 
poplatkov za postupy dohľadu nad liekmi 
v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Peter Liese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Poplatky sa znížia, ak držitelia 
povolenia na uvedenie na trh preukážu, že 
príjem z lieku je nižší alebo rovnaký ako 
náklady naň a že tento liek má významnú 
diagnostickú či terapeutickú hodnotu, 
obsahuje nové látky alebo nové indikácie 
existujúcich látok, alebo sa týka obrazu 
závažných chorôb, v prípade ktorých 
neexistujú skúšobné ani liečebné metódy, 
alebo ak je cieľová skupina malá.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Držitelia povolenia na uvedenie na 
trh, ktorí patria do tej istej materskej 
spoločnosti alebo skupiny spoločností 
alebo ktorí uzatvorili dohody alebo 
vykonávajú zosúladené postupy pri 
umiestňovaní príslušného lieku na trh, by 
sa mali považovať za jeden subjekt (t. j. za 
jediného držiteľa povolenia na uvedenie
na trh).

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá týkajúce sa vymedzenia pojmu držiteľ povolenia na uvedenie na trh ako „toho istého 
subjektu“ už stanovuje oznámenie Komisie o postupoch udeľovania povolení na uvádzanie 
liekov na trh v Spoločenstve (Ú. v. ES C 229, 22.7.1998, s. 4). Treba sa nimi riadiť aj 
v prípade poplatkov v oblasti dohľadu nad liekmi.

Pozmeňujúci návrh 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V súlade s politikou Únie v oblasti 
podpory malých a stredných podnikov by 
sa v prípade malých a stredných podnikov 
mali uplatňovať znížené poplatky v zmysle 
odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 
6. mája 2003 týkajúceho sa vymedzenia 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov18. V súlade s touto politikou by 

(15) V súlade s politikou Únie v oblasti 
podpory malých a stredných podnikov by 
sa v prípade malých a stredných podnikov 
mali uplatňovať znížené poplatky, odklad 
platby poplatkov a administratívna pomoc
v zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúceho 
sa vymedzenia mikropodnikov, malých 
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mikropodniky v zmysle uvedeného 
odporúčania mali byť oslobodené od 
všetkých poplatkov podľa tohto nariadenia.

a stredných podnikov18. V súlade s touto 
politikou by mikropodniky v zmysle 
uvedeného odporúčania mali byť 
oslobodené od všetkých poplatkov podľa 
tohto nariadenia.

__________________ __________________
18 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36. 18 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Odôvodnenie

Znížené poplatky, odklad platby poplatkov a administratívna pomoc sú už stanovené 
v nariadení (ES) č. 726/2004.

Pozmeňujúci návrh 30
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na generické lieky, lieky povolené na 
základe ustanovení týkajúcich sa 
osvedčeného medicínskeho použitia, na 
povolené homeopatické lieky a povolené 
rastlinné lieky by sa mal uplatňovať 
znížený ročný paušálny poplatok, keďže 
tieto lieky už majú vo všeobecnosti 
osvedčený bezpečnostný profil. Avšak 
v prípadoch, že sú tieto lieky súčasťou 
postupov dohľadu nad liekmi v rámci celej 
Únie, mali by sa vyberať plné poplatky 
s ohľadom na vykonanú prácu. Keďže 
právnymi predpismi o dohľade nad liekmi 
sa podporuje vypracovávanie spoločných 
štúdií bezpečnosti po vydaní povolenia, 
držitelia povolenia na uvedenie na trh by sa 
mali v prípade predkladania spoločnej 
štúdie podieľať na zaplatení príslušného 
poplatku.

(16) Na lieky povolené na základe 
ustanovení týkajúcich sa osvedčeného 
medicínskeho použitia, na povolené 
homeopatické lieky a povolené rastlinné 
lieky by sa mal uplatňovať znížený ročný 
paušálny poplatok, keďže tieto lieky už 
majú vo všeobecnosti osvedčený 
bezpečnostný profil. Avšak v prípadoch, že 
sú tieto lieky súčasťou postupov dohľadu 
nad liekmi v rámci celej Únie, mali by sa 
vyberať plné poplatky s ohľadom na 
vykonanú prácu. Keďže právnymi 
predpismi o dohľade nad liekmi sa 
podporuje vypracovávanie spoločných 
štúdií bezpečnosti po vydaní povolenia, 
držitelia povolenia na uvedenie na trh by sa 
mali v prípade predkladania spoločnej 
štúdie podieľať na zaplatení príslušného 
poplatku.

Or. en
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Odôvodnenie

Zásadu systematického znižovania ročného paušálneho poplatku v prípade všetkých 
generických liekov nemožno zdôvodniť, preto treba toto zníženie vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na generické lieky, lieky povolené na 
základe ustanovení týkajúcich sa 
osvedčeného medicínskeho použitia, na 
povolené homeopatické lieky a povolené 
rastlinné lieky by sa mal uplatňovať 
znížený ročný paušálny poplatok, keďže 
tieto lieky už majú vo všeobecnosti 
osvedčený bezpečnostný profil. Avšak 
v prípadoch, že sú tieto lieky súčasťou 
postupov dohľadu nad liekmi v rámci celej 
Únie, mali by sa vyberať plné poplatky 
s ohľadom na vykonanú prácu. Keďže 
právnymi predpismi o dohľade nad liekmi 
sa podporuje vypracovávanie spoločných 
štúdií bezpečnosti po vydaní povolenia, 
držitelia povolenia na uvedenie na trh by sa 
mali v prípade predkladania spoločnej 
štúdie podieľať na zaplatení príslušného 
poplatku.

(16) Na generické lieky, lieky povolené na 
základe ustanovení týkajúcich sa 
osvedčeného medicínskeho použitia, na 
lieky povolené v Únii minimálne počas 10 
rokov a povolené homeopatické a rastlinné 
lieky by sa mal uplatňovať znížený ročný 
paušálny poplatok, keďže tieto lieky už 
majú vo všeobecnosti osvedčený 
bezpečnostný profil. Avšak v prípadoch, že 
sú tieto lieky súčasťou postupov dohľadu 
nad liekmi v rámci celej Únie, mali by sa 
vyberať plné poplatky s ohľadom na 
vykonanú prácu. Keďže právnymi 
predpismi o dohľade nad liekmi sa 
podporuje vypracovávanie spoločných 
štúdií bezpečnosti po vydaní povolenia, 
držitelia povolenia na uvedenie na trh by sa 
mali v prípade predkladania spoločnej 
štúdie podieľať na zaplatení príslušného 
poplatku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom predísť neprimeranému 
administratívnemu zaťaženiu agentúry by 
mal držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
podávať žiadosť o zníženie poplatku 
a oslobodenie od poplatku na základe tohto 
nariadenia v podobe vyhlásenia, v ktorom 
uvedie svoj nárok na zníženie poplatku 
a oslobodenie od poplatku. Od podávania
nesprávnych informácií by malo odrádzať
zvýšenie príslušného poplatku.

(18) S cieľom predísť neprimeranému 
administratívnemu zaťaženiu agentúry by 
mal držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
podávať žiadosť o zníženie poplatku 
a oslobodenie od poplatku na základe tohto 
nariadenia v podobe vyhlásenia, v ktorom 
uvedie svoj nárok na zníženie poplatku 
a oslobodenie od poplatku, pričom 
agentúra môže správnosť tohto 
vyhlásenia overiť. Podávaniu nesprávnych 
informácií by sa malo dôrazne zamedziť
zvýšením príslušného poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia povolenia na uvedenie na trh aktívne poskytujú agentúre všetky dôkazy o tom, že 
majú nárok požadovať zníženie poplatku alebo výnimku, aby tak agentúra mohla v prípade 
potreby skontrolovať jeho presnosť.

Pozmeňujúci návrh 33
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
sú vyňaté registrované homeopatické 
a rastlinné lieky.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 14 a článku 16a smernice 2001/83/ES. Farmakovigilančné činnosti v prípade 
týchto výrobkov sú v právomoci členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 34
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Týmto nariadením sa stanovujú činnosti 
vykonávané na úrovni Únie, za ktoré sa 
vyberajú poplatky, a takisto výška 
a pravidlá platenia týchto poplatkov, ako aj 
výška odmeny pre spravodajcov.

2. Týmto nariadením sa stanovujú činnosti 
dohľadu nad liekmi vykonávané na úrovni 
Únie, za ktoré sa vyberajú poplatky, 
a takisto výška a pravidlá platenia týchto 
poplatkov, ako aj výška odmeny pre 
agentúru, spravodajcov a 
spoluspravodajcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 bis. Členské štáty nemôžu ukladať 
poplatky za činnosti dohľadu nad liekmi, 
ktoré už patria do pôsobnosti tohto 
nariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba jasne rozlišovať medzi poplatkami, ktoré ukladajú členské štáty, a poplatkami 
vyberanými Európskou agentúrou pre lieky.

Pozmeňujúci návrh 36
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „Spoplatnená položka“ znamená každú 
jednotlivú položku v databáze podľa 
článku 57 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) 
č. 726/2004 na základe informácií 
zo zoznamu všetkých liekov na humánne 
použitie povolených v Únii podľa 
článku 57 ods. 2 uvedeného nariadenia.

1. „Spoplatnená položka“ znamená 
položku vymedzenú týmto súborom údajov 
z informácií o liekoch zahrnutých
v databáze podľa článku 57 ods. 1 písm. l) 
nariadenia (ES) č. 726/2004:

(a) držiteľ povolenia na uvedenie na trh;
(b) krajina, v ktorej je povolenie na 
uvedenie na trh platné;
(c) účinná látka/látky;
(d) lieková forma.

Or. en

Odôvodnenie

Názov lieku (ktorému sa venuje pozmeňujúci návrh spravodajkyne č. 6) často obsahuje údaj 
o sile lieku, takže vypustením názvu lieku by sa predišlo tomu, aby sa od držiteľov povolenia 
na uvedenie na trh viackrát vyberali poplatky za ten istý výrobok.

Pozmeňujúci návrh 37
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „Spoplatnená položka“ znamená každú 
jednotlivú položku v databáze podľa 
článku 57 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) 
č. 726/2004 na základe informácií 
zo zoznamu všetkých liekov na humánne 
použitie povolených v Únii podľa 
článku 57 ods. 2 uvedeného nariadenia.

1. „Spoplatnená položka“ znamená 
položku vymedzenú týmto súborom údajov 
z informácií o liekoch zahrnutých
v databáze podľa článku 57 ods. 1 písm. l) 
nariadenia (ES) č. 726/2004:

(a) držiteľ povolenia na uvedenie na trh;
(b) krajina, v ktorej bolo povolenie 
vydané;
(c) účinná látka/látky;
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(d) lieková forma.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „Spoplatnená položka“ znamená každú 
jednotlivú položku v databáze podľa 
článku 57 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) 
č. 726/2004 na základe informácií 
zo zoznamu všetkých liekov na humánne 
použitie povolených v Únii podľa 
článku 57 ods. 2 uvedeného nariadenia.

1. „Spoplatnená položka“ znamená 
položku vymedzenú týmto súborom údajov 
z informácií o liekoch zahrnutých
v databáze podľa článku 57 ods. 1 písm. l) 
nariadenia (ES) č. 726/2004:

(a) držiteľ povolenia na uvedenie na trh;
(b) krajina, v ktorej je povolenie na 
uvedenie na trh platné;
(c) účinná látka/látky;
(d) lieková forma.

Or. en

Odôvodnenie

„Spoplatnená položka“ by mala byť vymedzená podľa úrovne liekovej formy. V záujme 
zabezpečenia jednotnosti v množstve záznamov by sa mal z vymedzenia pojmu vyňať názov 
lieku. Tak sa predíde problémom s rozličnými názvami liekov.
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Pozmeňujúci návrh 39
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že poplatok ukladá agentúra 
v súlade s odsekom 1 písm. a), agentúra 
odmeňuje spravodajcu vo Výbore pre 
hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi 
vymenovaného členským štátom alebo 
spravodajcu v koordinačnej skupine (ďalej 
len „spravodajca“) za prácu, ktorú 
vykonáva pre agentúru alebo koordinačnú 
skupinu. Táto odmena sa vypláca v súlade 
s článkom 9.

2. V prípade, že poplatok ukladá agentúra 
v súlade s odsekom 1 písm. a), agentúra 
odmeňuje spravodajcu a spoluspravodajcu
vo Výbore pre hodnotenie rizík dohľadu 
nad liekmi vymenovaného členským 
štátom alebo členský štát, ktorý vystupuje 
ako spravodajca v koordinačnej skupine 
(ďalej len „spravodajca“), za prácu, ktorú 
vykonáva pre agentúru alebo koordinačnú 
skupinu. Táto odmena sa vypláca 
členskému štátu, ktorý vymenúva 
spravodajcu alebo spoluspravodajcu, 
alebo vystupuje ako spravodajca či 
spoluspravodajca, v súlade s článkom 9.

Or. en

Odôvodnenie

V koordinačnej skupine je členský štát, ktorý vystupuje ako spravodajca či spoluspravodajca.
Odmena by sa mala v každom prípade vyplatiť členskému štátu, keďže spravodajca 
a spoluspravodajca vždy pracujú v rámci skupiny hodnotiteľov z členského štátu. Táto 
odmena samozrejme umožní členskému štátu vykonávať činnosti dohľadu nad liekmi.
Poplatok sa preberá až po dodaní hodnotiacej správy.

Pozmeňujúci návrh 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článkov 107e 

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článkov 107e 
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a 107g smernice 2001/83/ES a článku 28 
nariadenia (ES) č. 726/2004.

a 107g smernice 2001/83/ES a článku 28 
nariadenia (ES) č. 726/2004 v súlade 
s kritériami posudzovania podľa prílohy I 
smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra je medzinárodným subjektom EÚ. Disponuje právnym základom na posudzovanie 
periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti, ak sú predmetné technické kritériá platné 
v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 41
Alojz Peterle

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článkov 107e 
a 107g smernice 2001/83/ES a článku 28 
nariadenia (ES) č. 726/2004.

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článkov 107e 
a 107g smernice 2001/83/ES a článku 28 
nariadenia (ES) č. 726/2004 v súlade 
s hodnotiacimi kritériami podľa prílohy I 
smernice 2001/83/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článkov 107e 
a 107g smernice 2001/83/ES a článku 28 
nariadenia (ES) č. 726/2004.

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článkov 107e 
a 107g smernice 2001/83/ES a článku 28 
nariadenia (ES) č. 726/2004 v súlade 
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s hodnotiacimi kritériami podľa prílohy I 
smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že agentúra disponuje právnym základom na posudzovanie periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti iba vtedy, keď sú predmetné technické kritériá platné 
v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 43
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade homeopatických liekov 
v zmysle článku 1 ods. 5 smernice 
2001/83/ES a rastlinných liekov v zmysle 
článku 1 ods. 30 smernice 2001/83/ES sa 
uplatňuje znížený poplatok stanovený 
v časti I prílohy.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami opísanými v dôvodovej správe návrhu, najmä so zásadou 
spravodlivosti, zásadou primeraného vzťahu medzi vykonanou prácou a druhom a výškou 
poplatku a zásadou proporcionality, ale aj zásadou jednoduchosti a uskutočniteľnosti, by sa 
mal poplatok za správu v prípade kategórie homeopatických liekov celkovo znížiť na 10 % 
všeobecného poplatku za správu.

Pozmeňujúci návrh 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška poplatku je stanovená v časti I 2. Výška poplatku je stanovená v časti I 



AM\1009213SK.doc 25/63 PE523.004v01-00

SK

prílohy. prílohy. Agentúra zadefinuje 3 skupiny 
posudzovania periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti, ktoré odrážajú 
pracovné zaťaženie.

Or. en

Odôvodnenie

Jediný poplatok za posudzovanie správ, ktorý absolútne nezohľadňuje pracovné zaťaženie, je 
neprimeraný. V konkrétnom prípade by však na účely posudzovania správy bolo vhodné 
zatriediť príslušné účinné látky do troch skupín v závislosti od pracovného zaťaženia, ktoré 
toto posudzovanie prináša, a v tejto súvislosti odstupňovať aj poplatky. Dosiahol by sa tak 
vyvážený prístup medzi požadovanou štandardizovanou metódou na jednej strane 
a predchádzaním nerovnakému zaobchádzaniu na druhej strane.

Pozmeňujúci návrh 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že povinnosť predkladať 
periodicky aktualizovanú správu 
o bezpečnosti v súvislosti s postupmi 
uvedenými v odseku 1 má len jeden držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, agentúra 
uloží iba tomuto držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh príslušný poplatok 
v celkovej výške.

3. V prípade, že povinnosť predkladať 
periodicky aktualizovanú správu 
o bezpečnosti v súvislosti s postupmi 
uvedenými v odseku 1 má len jeden držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, agentúra 
uloží iba tomuto držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh príslušný poplatok 
v celkovej výške. V prípade núdze, 
napríklad z ekonomických dôvodov 
v súvislosti s príslušným liekom, sa však 
uplatňuje maximálna horná hranica 
poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa návrhu Komisie je pre posudzovanie správy naplánovaný procesný poplatok vo výške
19 500 EUR za účinnú látku. Ak sa to bude týkať iba jedného držiteľa povolenia na uvedenie 
na trh, tento poplatok by mohol byť neodôvodnene vysoký, najmä v prípadoch núdze. Takéto 
prípady by mohli nastať okrem iného pri nízkom ročnom obrate za uvedený liek, pričom 
dodatočné náklady by mohli viesť k stavu, keď držiteľ bude z ekonomických dôvodov nútený 
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vzdať sa povolenia na uvedenie na trh.

Pozmeňujúci návrh 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že povinnosť predkladať 
periodicky aktualizovanú správu 
o bezpečnosti v súvislosti s postupmi 
uvedenými v odseku 1 má len jeden držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, agentúra 
uloží iba tomuto držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh príslušný poplatok 
v celkovej výške.

3. V prípade, že povinnosť predkladať 
periodicky aktualizovanú správu 
o bezpečnosti v súvislosti s postupmi 
uvedenými v odseku 1 má len jeden držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, agentúra 
uloží iba tomuto držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh príslušný poplatok 
v celkovej výške. Agentúra môže za 
výnimočných okolností umožniť dohodu 
o vyrovnaní, aby jedinému držiteľovi 
povolenia na uvedenie na trh pomohla pri 
vyplatení príslušného poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by mohlo pomôcť napríklad v prípade starých liekov, ktoré mnohokrát 
vyrába jediný držiteľ povolenia na uvedenie na trh, ak držiteľ povolenia preukáže doklad 
o tom, že zisk z daného lieku nepostačuje na pokrytie uvedených poplatkov.

Pozmeňujúci návrh 47
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh nemôže očakávať hospodársky zisk 
v súvislosti s poplatkom a ak:
(a) vďaka terapeutickej indikácii lieku je 
jeho uvedenie na trh vo verejnom záujme 
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alebo
(b) cieľová skupina, ktorej je liek určený, 
je malá,
splatná suma sa zníži po tom, ako držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh podá 
žiadosť v súlade s časťou I odsekom 2 
pododsekom 2 prílohy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Držitelia povolenia na uvedenie na 
trh, ktorým bol uložený poplatok podľa 
tohto článku, sú oslobodení od 
akéhokoľvek ďalšieho poplatku 
uloženého príslušným orgánom za 
posudzovanie uvedené v odseku 1, okrem 
iného aj od poplatkov za variácie 
predložené v súlade s článkom 107g ods. 2 
a ods. 4 smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Variácie, ktoré sú dôsledkom posudzovania správy, by sa mali považovať za neoddeliteľnú 
súčasť celého procesu posudzovania a nemali by sa za ne vyberať dodatočné poplatky na 
vnútroštátnej úrovni, pretože sa v ich prípade nevyžaduje žiadne ďalšie vedecké 
posudzovanie.

Pozmeňujúci návrh 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ukladá poplatok za štúdie 
bezpečnosti po vydaní povolenia podľa 
článku 21a písm. b) alebo článku 22a 
ods. 1 písm. a) smernice 2001/83/ES 
a článku 9 ods. 4 písm. cb) alebo 
článku 10a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, za posudzovanie týchto štúdií 
vykonávané podľa článkov 107n až 107q 
smernice 2001/83/ES a článku 28b 
nariadenia (ES) č. 726/2004.

1. Agentúra ukladá poplatok za štúdie 
bezpečnosti po vydaní povolenia podľa 
článku 21a písm. b) alebo článku 22a 
ods. 1 písm. a) smernice 2001/83/ES 
a článku 9 ods. 4 písm. cb) alebo 
článku 10a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, realizované vo viac ako 
jednom členskom štáte, za posudzovanie 
týchto štúdií vykonávané podľa 
článkov 107n až 107q smernice 
2001/83/ES a článku 28b nariadenia (ES) 
č. 726/2004.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s čl. 107 N ods. 1 smernice 2001/83/ES, kde je stanovená výnimka pre štúdie, ktoré 
má vykonať jeden členský štát.

Pozmeňujúci návrh 50
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh nemôže očakávať hospodársky zisk 
v súvislosti s poplatkom a ak:
(a) vďaka terapeutickej indikácii lieku je 
jeho uvedenie na trh vo verejnom záujme 
alebo
(b) cieľová skupina, ktorej je liek určený, 
je malá,
 splatná suma sa zníži po tom, ako držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh podá 
žiadosť v súlade s časťou II odsekom 2 
pododsekom 2 prílohy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Držitelia povolenia na uvedenie na trh, 
ktorým bol uložený poplatok podľa tohto 
článku, sú oslobodení od akéhokoľvek 
ďalšieho poplatku uloženého príslušným 
orgánom za predloženie štúdií uvedených 
v odseku 1.

6. Držitelia povolenia na uvedenie na trh, 
ktorým bol uložený poplatok podľa tohto 
článku, sú oslobodení od akéhokoľvek 
ďalšieho poplatku uloženého príslušným 
orgánom za predloženie štúdií uvedených 
v odseku 1, okrem iného aj od poplatkov 
za variácie predložené v súlade s článkom 
107p ods. 2 a článkom 107q ods. 2 
smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Variácie, ktoré sú dôsledkom posudzovania štúdie, by sa mali považovať za neoddeliteľnú
súčasť celého procesu posudzovania a nemali by sa za ne vyberať dodatočné poplatky na 
vnútroštátnej úrovni, pretože sa v ich prípade nevyžaduje žiadne ďalšie vedecké 
posudzovanie.

Pozmeňujúci návrh 52
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie vykonávané v súvislosti 
s postupom začatým na základe hodnotenia 
farmakovigilančných údajov podľa 
článkov 107i až 107k smernice 
2001/83/ES, druhého pododseku
článku 31 ods. 1 uvedenej smernice alebo 
podľa článku 20 ods. 8 nariadenia (ES) 
č. 726/2004.

1. Agentúra ukladá poplatok za 
posudzovanie vykonávané v súvislosti 
s postupom začatým na základe hodnotenia 
farmakovigilančných údajov podľa 
článkov 107i až 107k smernice 
2001/83/ES. Na nákladoch vyplývajúcich 
z postupov uvedených v článku 31 ods. 1 
druhom pododseku smernice 2001/83/ES 
alebo v článku 20 ods. 8 nariadenia (ES) 
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č. 726/2004 sa podieľa členský štát, ktorý 
podal podnet.

Or. en

Odôvodnenie

Zaistenie bezpečnosti liekov prostredníctvom činností dohľadu nad liekmi je aj 
v zodpovednosti sektora verejného zdravia. Preto by sa na ňom mali čiastočne finančne 
podieľať aj členské štáty. Tento obmedzený príspevok členských štátov a EÚ by však nemal 
brániť oznamovaniu signálov a podávaniu potrebných podnetov. Účasť členského štátu sa 
preto nevyžaduje v prípade naliehavých postupov Únie (ako sa uvádza v čl. 107i až 107k 
smernice 2001/83/ES).

Pozmeňujúci návrh 53
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. Ak držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh nemôže očakávať hospodársky zisk 
v súvislosti s poplatkom a ak:
(a) vďaka terapeutickej indikácii lieku je 
jeho uvedenie na trh vo verejnom záujme 
alebo
(b) cieľová skupina, ktorej je liek určený, 
je malá,
splatná suma sa zníži po tom, ako držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh podá 
žiadosť v súlade s časťou III odsekom 2 
pododsekom 2 prílohy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Držitelia povolenia na uvedenie na 
trh, ktorým bol uložený poplatok podľa 
tohto článku, sú oslobodení od 
akéhokoľvek ďalšieho poplatku 
uloženého príslušným orgánom za 
posudzovanie uvedené v odseku 1, okrem 
iného aj od poplatkov za variácie 
predložené v súlade s článkom 34 ods. 34 
a článkom 35 smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Variácie, ktoré sú dôsledkom posudzovania podnetov, by sa mali považovať za neoddeliteľnú 
súčasť celého procesu posudzovania a nemali by sa za ne vyberať dodatočné poplatky na 
vnútroštátnej úrovni, pretože sa v ich prípade nevyžaduje žiadne ďalšie vedecké 
posudzovanie.

Pozmeňujúci návrh 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ukladá ročný paušálny 
poplatok, ako je stanovený v časti IV 
prílohy, za svoje činnosti dohľadu nad 
liekmi týkajúce sa systémov informačných 
technológií podľa článku 24, článku 25a, 
článku 26, článku 57 ods. 1 písm. l) 
nariadenia (ES) č. 726/2004, 
monitorovania vybranej zdravotníckej 
literatúry podľa článku 27 uvedeného 
nariadenia a detekcie signálov podľa 
článku 28a uvedeného nariadenia.

1. Agentúra ukladá paušálny poplatok, ako 
je stanovený v časti IV prílohy, za svoje 
činnosti dohľadu nad liekmi týkajúce sa 
systémov informačných technológií podľa 
článku 24, článku 25a, článku 26, 
článku 57 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) 
č. 726/2004, monitorovania vybranej 
zdravotníckej literatúry podľa článku 27 
uvedeného nariadenia a detekcie signálov 
podľa článku 28a uvedeného nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Databáza bude vytvorená iba raz. Potom sa plánuje prijatie nového nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 56
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh nemôže očakávať hospodársky zisk 
v súvislosti s poplatkom a ak:
(a) vďaka terapeutickej indikácii lieku je 
jeho uvedenie na trh vo verejnom záujme 
alebo
(b) cieľová skupina, ktorej je liek určený, 
je malá,
splatná suma sa zníži po tom, ako držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh podá 
žiadosť v súlade s časťou IV odsekom 2 
pododsekom 2 prílohy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Znížený ročný paušálny poplatok, ako je 
stanovený v časti IV prílohy, sa uplatní vo 
vzťahu k liekom uvedeným v článku 10 
ods. 1 a článku 10a smernice 2001/83/ES 
a vo vzťahu k povoleným homeopatickým
liekom a povoleným rastlinným liekom, 
ako sú vymedzené v článku 1 ods. 5
a v článku 1 ods. 30 smernice 2001/83/ES.

5. Znížený ročný paušálny poplatok, ako je 
stanovený v časti IV prílohy, sa uplatní vo 
vzťahu k liekom uvedeným v článku 10 
ods. 1 a článku 10a smernice 2001/83/ES 
a vo vzťahu k povoleným rastlinným 
liekom, ako sú vymedzené v článku 1 
ods. 30 smernice 2001/83/ES. V prípade 
povolených homeopatických liekov, ako 
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sú vymedzené v článku 1 ods. 5 smernice 
2001/83/ES, sa paušálny poplatok 
neuplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Pozmeňujúci návrh 58
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Znížený ročný paušálny poplatok, ako je 
stanovený v časti IV prílohy, sa uplatní vo 
vzťahu k liekom uvedeným v článku 10 
ods. 1 a článku 10a smernice 2001/83/ES 
a vo vzťahu k povoleným homeopatickým 
liekom a povoleným rastlinným liekom, 
ako sú vymedzené v článku 1 ods. 5 
a v článku 1 ods. 30 smernice 2001/83/ES.

5. Znížený ročný paušálny poplatok, ako je 
stanovený v časti IV prílohy, sa uplatní vo 
vzťahu k liekom uvedeným v článku 10a 
smernice 2001/83/ES a vo vzťahu 
k povoleným homeopatickým liekom 
a povoleným rastlinným liekom, ako sú 
vymedzené v článku 1 ods. 5 a v článku 1 
ods. 30 smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Zásadu systematického znižovania ročného paušálneho poplatku v prípade všetkých 
generických liekov nemožno zdôvodniť, preto treba toto zníženie vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Znížený ročný paušálny poplatok, ako je 
stanovený v časti IV prílohy, sa uplatní vo 
vzťahu k liekom uvedeným v článku 10 
ods. 1 a článku 10a smernice 2001/83/ES 
a vo vzťahu k povoleným homeopatickým 
liekom a povoleným rastlinným liekom, 
ako sú vymedzené v článku 1 ods. 5 
a v článku 1 ods. 30 smernice 2001/83/ES.

5. Znížený ročný paušálny poplatok, ako je 
stanovený v časti IV prílohy, sa uplatní 
na generické lieky uvedené v článku 10 
ods. 1 a lieky povolené na základe 
ustanovení týkajúcich sa osvedčeného 
liečebného využitia, uvedeného 
v článku 10a smernice 2001/83/ES, a vo 
vzťahu k povoleným homeopatickým 
liekom a povoleným rastlinným liekom, 
ako sú vymedzené v článku 1 ods. 5 
a v článku 1 ods. 30 smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme vytvorenia rovnakých podmienok by sa na lieky s osvedčeným bezpečnostným 
profilom mal uplatňovať znížený ročný poplatok.

Pozmeňujúci návrh 60
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Agentúra uloží ročný paušálny poplatok 
vydaním faktúr pre držiteľov povolenia 
na uvedenie na trh najneskôr 31. januára 
každého kalendárneho roka na daný 
kalendárny rok. Poplatky uložené na 
základe tohto článku sú splatné do
tridsiatich kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh.

7. Agentúra uloží ročný paušálny poplatok 
vydaním faktúr pre držiteľov povolenia 
na uvedenie na trh najneskôr 31. januára 
každého kalendárneho roka na daný 
kalendárny rok. Poplatky uložené na 
základe tohto článku sú splatné v rámci 
lehoty stanovenej v smernici 2011/7/ES, 
plynúcej odo dňa doručenia faktúry 
držiteľovi povolenia na uvedenie na trh, 
alebo za výnimočných okolností v rámci 
samostatne stanovenej lehoty, na ktorej sa 
dohodnú agentúra a držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh.
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Or. en

Odôvodnenie

Časový horizont, v ktorom má držiteľ povolenia na uvedenie na trh zaplatiť paušálny 
poplatok, by mal byť v súlade so smernicou 2011/7/ES, v ktorej sa uvádza lehota 30 
kalendárnych dní, respektíve 60 kalendárnych dní v prípade opodstatnených výnimočných 
okolností. V rámci tohto postupu by však mala existovať určitá flexibilita, ak sa agentúra 
a držiteľ povolenia na uvedenie na trh samostatne dohodnú na určitej lehote. V súčasnej 
hospodárskej klíme by to pre podniky mohlo predstavovať pomoc z hľadiska ich peňažných 
tokov.

Pozmeňujúci návrh 61
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh, ktorý si uplatňuje nárok na zníženie 
ročného paušálneho poplatku podľa 
článku 7 ods. 5, doručí agentúre vyhlásenie 
v tomto zmysle. Agentúra uplatní zníženie 
poplatku na základe tohto vyhlásenia, ak sú 
splnené požadované podmienky. Ak
držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
podáva vyhlásenie po prijatí faktúry od 
agentúry, musí ho doručiť do tridsiatich 
kalendárnych dní odo dňa prijatia danej 
faktúry.

3. Každý držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh, ktorý si uplatňuje nárok na zníženie 
ročného paušálneho poplatku podľa 
článku 7 ods. 5, doručí agentúre vyhlásenie 
v tomto zmysle. Agentúra uplatní zníženie 
poplatku na základe tohto vyhlásenia, ak sú 
splnené požadované podmienky. Ak 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
podáva vyhlásenie po prijatí faktúry od 
agentúry, musí ho doručiť do tridsiatich 
kalendárnych dní odo dňa prijatia danej 
faktúry. Na účely tohto odseku Komisia 
vydá pokyny, v ktorých objasní, ako má 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
formulovať toto vyhlásenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh, ktorý si uplatňuje nárok na zníženie 
ročného paušálneho poplatku podľa 
článku 7 ods. 5, doručí agentúre vyhlásenie 
v tomto zmysle. Agentúra uplatní zníženie 
poplatku na základe tohto vyhlásenia, ak sú 
splnené požadované podmienky. Ak 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
podáva vyhlásenie po prijatí faktúry od 
agentúry, musí ho doručiť do tridsiatich 
kalendárnych dní odo dňa prijatia danej 
faktúry.

3. Každý držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh, ktorý si uplatňuje nárok na zníženie 
ročného paušálneho poplatku podľa 
článku 7 ods. 5, doručí agentúre vyhlásenie 
v tomto zmysle; Komisia vydá pokyny, 
v ktorých objasní, ako má držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh formulovať 
toto vyhlásenie. Agentúra uplatní zníženie 
poplatku na základe tohto vyhlásenia, ak sú 
splnené požadované podmienky. Ak 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
podáva vyhlásenie po prijatí faktúry od 
agentúry, musí ho doručiť do tridsiatich 
kalendárnych dní odo dňa prijatia danej 
faktúry.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty by Komisia mala vydať jasné pokyny k tomu, ako by mal 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh predkladať vyhlásenie pri žiadosti o zníženie ročného 
paušálneho poplatku podľa článku 7 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 63
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra môže kedykoľvek požiadať 
o predloženie dôkazu o splnení podmienok 
na zníženie poplatkov alebo oslobodenie 
od poplatkov. V takom prípade držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, ktorý si 
uplatňuje alebo uplatnil nárok na zníženie 
poplatku alebo oslobodenie od poplatku na 
základe tohto nariadenia, poskytne 
agentúre informácie potrebné na 
preukázanie splnenia príslušných 
podmienok.

4. Agentúra môže kedykoľvek požiadať 
o predloženie dôkazu o splnení podmienok 
na zníženie poplatkov alebo oslobodenie 
od poplatkov. V takom prípade držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, ktorý si 
uplatňuje alebo uplatnil nárok na zníženie 
poplatku alebo oslobodenie od poplatku na 
základe tohto nariadenia, poskytne 
agentúre informácie potrebné na 
preukázanie splnenia príslušných 
podmienok, aby tak agentúra mohla 
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overiť, či sú tieto podmienky splnené.

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia povolenia na uvedenie na trh aktívne poskytujú agentúre všetky dôkazy o tom, že 
majú nárok požadovať zníženie poplatku alebo výnimku, aby tak agentúra mohla v prípade 
potreby skontrolovať jeho presnosť.

Pozmeňujúci návrh 64
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra môže kedykoľvek požiadať 
o predloženie dôkazu o splnení podmienok 
na zníženie poplatkov alebo oslobodenie 
od poplatkov. V takom prípade držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, ktorý si 
uplatňuje alebo uplatnil nárok na zníženie 
poplatku alebo oslobodenie od poplatku na 
základe tohto nariadenia, poskytne 
agentúre informácie potrebné na 
preukázanie splnenia príslušných 
podmienok.

4. Agentúra môže kedykoľvek požiadať 
o predloženie dôkazu o splnení podmienok 
na zníženie poplatkov alebo oslobodenie 
od poplatkov. V takom prípade držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, ktorý si 
uplatňuje alebo uplatnil nárok na zníženie 
poplatku alebo oslobodenie od poplatku na 
základe tohto nariadenia, poskytne 
agentúre informácie potrebné na 
preukázanie splnenia príslušných 
podmienok do siedmich kalendárnych dní 
odo dňa prijatia žiadosti agentúry.

Or. en

Odôvodnenie

Na preukázanie tejto skutočnosti by mal byť stanovený časový horizont.

Pozmeňujúci návrh 65
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh, ktorý si uplatňuje alebo 
uplatnil nárok na zníženie poplatkov alebo 
oslobodenie od poplatkov na základe tohto 
nariadenia, nepreukáže svoju oprávnenosť 
na zníženie poplatku alebo oslobodenie od 
poplatku, výška poplatku stanovená 
v prílohe sa zvýši o 10 % a agentúra uloží 
poplatok vo výslednej plnej výške, 
prípadne doplatok do výslednej plnej 
výšky.

5. V prípade, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh, ktorý si uplatňuje alebo 
uplatnil nárok na zníženie poplatkov alebo 
oslobodenie od poplatkov na základe tohto 
nariadenia, nepreukáže svoju oprávnenosť 
na zníženie poplatku alebo oslobodenie od 
poplatku, výška poplatku stanovená 
v prílohe sa zvýši o 20 % a agentúra uloží 
poplatok vo výslednej plnej výške, 
prípadne doplatok do výslednej plnej 
výšky.

Or. en

Odôvodnenie

Pri uplatnení nároku na zníženie poplatkov alebo oslobodenie od nich musí držiteľ povolenia 
na uvedenie na trh dôkladne preskúmať predpokladaný dôvod na toto zníženie či oslobodenie.

Pozmeňujúci návrh 66
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh, ktorý si uplatňuje alebo 
uplatnil nárok na zníženie poplatkov alebo 
oslobodenie od poplatkov na základe tohto 
nariadenia, nepreukáže svoju oprávnenosť 
na zníženie poplatku alebo oslobodenie od 
poplatku, výška poplatku stanovená 
v prílohe sa zvýši o 10 % a agentúra uloží 
poplatok vo výslednej plnej výške, 
prípadne doplatok do výslednej plnej 
výšky.

5. V prípade, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh, ktorý si uplatňuje alebo 
uplatnil nárok na zníženie poplatkov alebo 
oslobodenie od poplatkov na základe tohto 
nariadenia, nepreukáže svoju oprávnenosť 
na zníženie poplatku alebo oslobodenie od 
poplatku, uplatní sa plná výška poplatku 
stanovená v prílohe.

Or. en
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Odôvodnenie

V prípade neúspešnej žiadosti o zníženie procesného poplatku by sankčné zvýšenie bolo 
neprimerane vysoké – podniky by teoreticky platili tisícky eur. Takáto vysoká sankcia nie je 
potrebná, postačovať by mal návrat k pôvodnému základnému poplatku.

Pozmeňujúci návrh 67
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh, ktorý si uplatňuje alebo 
uplatnil nárok na zníženie poplatkov alebo 
oslobodenie od poplatkov na základe tohto 
nariadenia, nepreukáže svoju oprávnenosť 
na zníženie poplatku alebo oslobodenie od 
poplatku, výška poplatku stanovená 
v prílohe sa zvýši o 10 % a agentúra uloží 
poplatok vo výslednej plnej výške, 
prípadne doplatok do výslednej plnej 
výšky.

5. V prípade, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh, ktorý si uplatňuje alebo 
uplatnil nárok na zníženie poplatkov alebo 
oslobodenie od poplatkov na základe tohto 
nariadenia, nepreukáže svoju oprávnenosť 
na zníženie poplatku alebo oslobodenie od 
poplatku, výška poplatku stanovená 
v prílohe sa zvýši o 50 % a agentúra uloží 
poplatok vo výslednej plnej výške, 
prípadne doplatok do výslednej plnej 
výšky.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme efektívnosti by opatrenia zamerané proti predkladaniu nesprávnych informácií mali 
byť prísne.

Pozmeňujúci návrh 68
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1– pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 

(c) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca alebo 
spoluspravodajca pre posudzovanie 
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správ o bezpečnosti podľa článku 4, periodicky aktualizovaných správ 
o bezpečnosti podľa článku 4,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ak členský štát vymenoval svojho 
zástupcu v koordinačnej skupine, ktorý 
pôsobí ako spravodajca v súvislosti 
s posudzovaním periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti podľa 
článku 4,

(d) ak členský štát vymenoval svojho 
zástupcu v koordinačnej skupine, ktorý 
pôsobí ako spravodajca alebo 
spoluspravodajca v súvislosti 
s posudzovaním periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti podľa 
článku 4,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie štúdií bezpečnosti po vydaní 
povolenia podľa článku 5,

(e) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca alebo 
spoluspravodajca pre posudzovanie štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia podľa 
článku 5,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Dagmar Roth-Behrendt



AM\1009213SK.doc 41/63 PE523.004v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie podnetov podľa článku 6.

(f) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie podnetov podľa článku 6. 
V takom prípade členský štát/štáty, ktorý 
inicioval posudzovanie podnetov, poskytne 
všetky potrebné údaje o signáloch, ale 
nebude zvolený za spravodajcu ani 
spoluspravodajcu pre toto posudzovanie 
podnetov. 

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že jedinými príčinami na iniciovanie podnetov budú bezpečnosť pacienta, 
kvalita a problémy s výrobou alebo účinnosťou, a predišlo sa zdaniu prípadného konfliktu 
záujmov, členský štát/štáty, ktorý podá konkrétny podnet, nebude zvolený za 
spravodajcu/spravodajcov ani spoluspravodajcu/spoluspravodajcov pre toto konkrétne 
posudzovanie podnetov.

Pozmeňujúci návrh 72
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) ak členský štát vymenoval člena 
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie podnetov podľa článku 6.

(f) ak členský štát vymenoval člena
Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad 
liekmi, ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie podnetov podľa článku 6. Ak 
členský štát dobrovoľne iniciuje 
posudzovanie podnetov a je zvolený za 
spravodajcu alebo spoluspravodajcu, 
dostáva iba 50 % odmeny.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak sa členský štát rozhodne iniciovať posudzovanie podnetov, môže byť zvolený za 
spravodajcu alebo spoluspravodajcu, ale mal by sa finančne podieľať na nákladoch na 
posudzovanie, aby sa tak predišlo konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh 73
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa Výbor pre hodnotenie 
rizík dohľadu nad liekmi alebo 
koordinačná skupina rozhodne vymenovať 
spolupracujúceho spravodajcu, odmena sa 
rozdelí medzi spravodajcu 
a spolupracujúceho spravodajcu.

V prípade, že sa Výbor pre hodnotenie 
rizík dohľadu nad liekmi alebo 
koordinačná skupina rozhodne vymenovať 
spoluspravodajcu, odmena sa rozdelí 
medzi spravodajcu a spoluspravodajcu na 
základe jasných a transparentných faktúr 
s presne uvedeným počtom 
odpracovaných hodín, ktoré spravodajca 
a spoluspravodajcovia strávili nad každou 
časťou posúdenia, a s presne uvedenými 
súvisiacimi nákladmi. Počet 
odpracovaných hodín sa uvedie 
zrozumiteľným, odôvodneným 
a overiteľným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Vo faktúrach zasielaných agentúre sa jasne uvádzajú podrobné náklady na služby 
spravodajcov a spoluspravodajcov.

Pozmeňujúci návrh 74
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odmena prislúchajúca podľa odseku 1 3. Odmena prislúchajúca podľa odseku 1 
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bude vyplatená až po odovzdaní záverečnej 
hodnotiacej správy pre odporúčanie, ktoré 
má prijať Výbor pre hodnotenie rizík 
dohľadu nad liekmi, agentúre.

bude vyplatená až po odovzdaní záverečnej 
hodnotiacej správy pre odporúčanie, ktoré 
má prijať Výbor pre hodnotenie rizík 
dohľadu nad liekmi, agentúre. Táto správa 
sa predkladá v úplnom a použiteľnom 
znení preloženom do pracovného jazyka 
agentúry.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajcovia a spoluspravodajcovia sú zodpovední za poskytnutie správy v znení úplne 
preloženom do pracovného jazyka agentúry. Ak odovzdajú správu iba vo vlastnom jazyku 
alebo jej zle preloženú verziu, následkom čoho bude agentúra musieť na preklade pracovať, 
percentuálna časť poplatku sa zmení.

Pozmeňujúci návrh 75
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odmena bude vyplatená v súlade 
s písomnou zmluvou podľa článku 62 
ods. 3 prvý pododsek nariadenia (ES) 
č. 726/2004. Akékoľvek bankové poplatky 
súvisiace s vyplatením odmeny znáša 
agentúra.

5. Odmena bude vyplatená v súlade 
s písomnou zmluvou podľa článku 62 
ods. 3 prvého pododseku nariadenia (ES) 
č. 726/2004 a v lehote stanovenej 
v smernici 2011/7/ES. Akékoľvek bankové 
poplatky súvisiace s vyplatením odmeny 
znáša agentúra.

Or. en

Odôvodnenie

Časový horizont, v ktorom má agentúra zaplatiť spravodajcovi členského štátu, by mal byť 
v súlade so smernicou 2011/7/ES, v ktorej sa uvádza lehota 30 kalendárnych dní, respektíve 
60 kalendárnych dní v prípade opodstatnených výnimočných okolností.

Pozmeňujúci návrh 76
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak účel platby nemožno zistiť, agentúra 
stanoví lehotu, v rámci ktorej jej musí 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
písomne oznámiť účel platby. Ak agentúre 
nie je doručené oznámenie o účele platby 
pred uplynutím tejto lehoty, platba sa 
považuje za neplatnú a príslušná suma sa 
refunduje držiteľovi povolenia na uvedenie 
na trh.

2. Ak účel platby nemožno zistiť 
a písomne oznámiť agentúre do 30 dní, 
platba sa považuje za neplatnú a príslušná 
suma sa refunduje držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh.

Or. en

Odôvodnenie

V právnych predpisoch by mali byť jasne uvedené lehoty na poskytnutie podrobných 
informácií o účele konkrétnej platby, aby sa tak predišlo ďalšiemu administratívnemu 
zaťažovaniu agentúry.

Pozmeňujúci návrh 77
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Agentúra pri vypracovaní odhadu 
celkových výdavkov a príjmov na 
nasledujúci rozpočtový rok v súlade 
s článkom 67 ods. 6 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 zohľadňuje podrobné 
informácie o príjme z poplatkov 
súvisiacich s činnosťami dohľadu nad 
liekmi. V rámci týchto informácií sa 
rozlišuje medzi ročným paušálnym 
poplatkom a poplatkami za každý postup 
uvedený v článku 3 písm. a). Agentúra 
poskytne aj konkrétne analytické 
informácie o svojich príjmoch a výdavkoch 
súvisiacich s činnosťami dohľadu nad 
liekmi, ktoré umožnia rozlišovať medzi 

Agentúra pri vypracovaní odhadu 
celkových výdavkov a príjmov na 
nasledujúci rozpočtový rok v súlade 
s článkom 67 ods. 6 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 zohľadňuje podrobné 
informácie o príjme z poplatkov 
súvisiacich s činnosťami dohľadu nad 
liekmi, ktoré vychádzajú z počtu 
spoplatnených položiek v databáze. 
Agentúra poskytne aj konkrétne analytické 
informácie o svojich príjmoch a výdavkoch 
súvisiacich s činnosťami dohľadu nad 
liekmi, ktoré umožnia rozlišovať medzi 
ročným paušálnym poplatkom a každým 
procesným poplatkom uvedeným 
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ročným paušálnym poplatkom a každým 
procesným poplatkom uvedeným 
v článku 3 písm. a).

v článku 3 písm. a).

Or. en

Odôvodnenie

Na presný odhad celkového rozpočtu je vhodné spájať jeho objem iba s ročným paušálnym 
poplatkom. Spravodajcovia členských štátov tak môžu získať väčšiu časť sumy procesných 
poplatkov.

Pozmeňujúci návrh 78
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný riaditeľ agentúry každoročne 
poskytuje Komisii a správnej rade 
informácie o prvkoch ovplyvňujúcich 
náklady, ktoré by sa mali pokrývať 
z poplatkov ukladaných na základe tohto 
nariadenia. Tieto informácie zahŕňajú 
rozpis nákladov týkajúci sa 
predchádzajúceho roku a prognózu na 
nasledujúci rok. Výkonný riaditeľ agentúry 
raz ročne poskytuje Komisii a správnej 
rade aj informácie o výsledkoch stanovené 
v časti V prílohy, ktoré sú založené na 
výkonových ukazovateľoch uvedených 
v odseku 3.

2. Výkonný riaditeľ agentúry každoročne 
poskytuje Komisii, správnej rade, Dvoru 
audítorov a členským štátom informácie 
o prvkoch ovplyvňujúcich náklady, ktoré 
by sa mali pokrývať z poplatkov 
ukladaných na základe tohto nariadenia. 
Tieto informácie zahŕňajú rozpis nákladov 
týkajúci sa predchádzajúceho roku 
a prognózu na nasledujúci rok. Výkonný 
riaditeľ agentúry tiež otvorene uverejňuje 
tento prehľad vo svojej verejnej výročnej 
správe. Výkonný riaditeľ agentúry takisto 
raz ročne poskytuje Komisii a správnej 
rade aj informácie o výsledkoch stanovené 
v časti V prílohy, ktoré sú založené na 
výkonových ukazovateľoch uvedených 
v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby v procese ukladania poplatkov vládla transparentnosť a otvorenosť, a tak sa 
zamedzili a spochybnili finančné nezrovnalosti v účtoch, a aby sa podnikom poskytla pomoc 
pri odvolávaní sa v prípade legitímnej nespokojnosti s existujúcimi nákladmi, alebo aby sa 
úspešne zostavoval rozpočet s ohľadom na akékoľvek budúce náklady.
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Pozmeňujúci návrh 79
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný riaditeľ agentúry každoročne
poskytuje Komisii a správnej rade
informácie o prvkoch ovplyvňujúcich 
náklady, ktoré by sa mali pokrývať 
z poplatkov ukladaných na základe tohto 
nariadenia. Tieto informácie zahŕňajú 
rozpis nákladov týkajúci sa 
predchádzajúceho roku a prognózu na 
nasledujúci rok. Výkonný riaditeľ agentúry 
raz ročne poskytuje Komisii a správnej 
rade aj informácie o výsledkoch stanovené 
v časti V prílohy, ktoré sú založené na 
výkonových ukazovateľoch uvedených 
v odseku 3.

2. Výkonný riaditeľ agentúry poskytuje 
vo výročnej správe predkladanej 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru, Dvoru audítorov
a členským štátom podľa článku 65 odsek 
10 nariadenia (ES) č. 726/2004 informácie 
o prvkoch ovplyvňujúcich náklady, ktoré 
by sa mali pokrývať z poplatkov 
ukladaných na základe tohto nariadenia. 
Tieto informácie zahŕňajú rozpis nákladov 
týkajúci sa predchádzajúceho roku 
a prognózu na nasledujúci rok. Agentúra 
uverejňuje tento prehľad aj vo svojej 
verejnej výročnej správe. Výkonný riaditeľ 
agentúry raz ročne poskytuje Komisii 
a správnej rade aj informácie o výsledkoch 
stanovené v časti V prílohy, ktoré sú 
založené na výkonových ukazovateľoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný riaditeľ agentúry každoročne
poskytuje Komisii a správnej rade
informácie o prvkoch ovplyvňujúcich 
náklady, ktoré by sa mali pokrývať 
z poplatkov ukladaných na základe tohto 
nariadenia. Tieto informácie zahŕňajú 

2. Výkonný riaditeľ agentúry poskytuje 
vo výročnej správe predkladanej 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru, Dvoru audítorov
a členským štátom podľa článku 65 odsek 
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rozpis nákladov týkajúci sa 
predchádzajúceho roku a prognózu na 
nasledujúci rok. Výkonný riaditeľ agentúry 
raz ročne poskytuje Komisii a správnej 
rade aj informácie o výsledkoch stanovené 
v časti V prílohy, ktoré sú založené na 
výkonových ukazovateľoch uvedených 
v odseku 3.

10 nariadenia (ES) č. 726/2004 informácie 
o prvkoch ovplyvňujúcich náklady, ktoré 
by sa mali pokrývať z poplatkov 
ukladaných na základe tohto nariadenia. 
Tieto informácie zahŕňajú rozpis nákladov 
týkajúci sa predchádzajúceho roku 
a prognózu na nasledujúci rok. Agentúra 
uverejňuje tento prehľad aj vo svojej 
verejnej výročnej správe. Výkonný riaditeľ 
agentúry raz ročne poskytuje Komisii 
a správnej rade aj informácie o výsledkoch 
stanovené v časti V prílohy, ktoré sú 
založené na výkonových ukazovateľoch 
uvedených v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť viditeľné a transparentné podávanie finančných správ zo strany EMA.

Pozmeňujúci návrh 81
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vzhľadom na monitorovanie uvedené 
v odseku 4 môže Komisia v prípade 
potreby v súlade s článkom 16 upraviť 
výšku poplatkov a výšku odmeny pre 
spravodajcov stanovené v prílohe. Tieto 
úpravy nadobudnú účinnosť 1. apríla 
nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti 
príslušného aktu o zmene.

5. Vzhľadom na monitorovanie uvedené 
v odseku 4 môže Komisia v prípade 
potreby v súlade s článkom 16 upraviť 
výšku poplatkov a výšku odmeny pre 
spravodajcov a spoluspravodajcov 
stanovené v prílohe. Tieto úpravy 
nadobudnú účinnosť 1. apríla 
nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti 
príslušného aktu o zmene.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Marina Yannakoudakis
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty, ktorými sa menia 
časti I až V prílohy.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty, ktorými sa menia 
časti I až V prílohy, len s cieľom 
zohľadniť inflačné výkyvy. O zvýšení či 
znížení poplatkov sa rozhodne v rámci 
celkového preskúmania režimu ukladania 
poplatkov agentúrou, ktoré je 
naplánované na začiatok roka 2015.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia v roku 2015 prijme návrh na preskúmanie všetkých poplatkov, ktoré agentúra 
ukladá. Zároveň navrhne, aby sa zrušila právna úprava poplatkov a aby sa poplatky začlenili 
do tohto nového zastrešujúceho právneho nástroja. Preto do roku 2015 nebude potrebné 
meniť poplatky, okrem prípadov zohľadnenia inflačných výkyvov.

Pozmeňujúci návrh 83
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Akékoľvek zmeny výšky poplatkov 
musia byť založené na hodnotení nákladov 
agentúry a nákladov na posudzovanie, 
ktoré vykonávajú spravodajcovia, ako je 
stanovené v článku 9, alebo na 
monitorovaní miery inflácie podľa 
článku 15 ods. 4.

2. Akékoľvek zmeny výšky poplatkov 
musia byť založené na transparentnom 
a otvorenom hodnotení nákladov agentúry 
a nákladov na posudzovanie, ktoré 
vykonávajú spravodajcovia, ako je 
stanovené v článku 9, alebo na 
monitorovaní miery inflácie podľa 
článku 15 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Akékoľvek zmeny výšky poplatkov 
musia byť založené na hodnotení nákladov 
agentúry a nákladov na posudzovanie, 
ktoré vykonávajú spravodajcovia, ako je 
stanovené v článku 9, alebo na 
monitorovaní miery inflácie podľa 
článku 15 ods. 4.

2. Akékoľvek zmeny výšky poplatkov 
musia byť založené na transparentnom 
hodnotení nákladov agentúry a nákladov na 
posudzovanie, ktoré vykonávajú 
spravodajcovia, ako je stanovené 
v článku 9, alebo na monitorovaní miery 
inflácie podľa článku 15 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Akékoľvek zmeny výšky poplatkov 
musia byť založené na hodnotení nákladov 
agentúry a nákladov na posudzovanie, 
ktoré vykonávajú spravodajcovia, ako je 
stanovené v článku 9, alebo na 
monitorovaní miery inflácie podľa 
článku 15 ods. 4.

2. Akékoľvek zmeny výšky poplatkov 
musia byť založené na transparentnom 
hodnotení nákladov agentúry a nákladov na 
posudzovanie, ktoré vykonávajú 
spravodajcovia, ako je stanovené 
v článku 9, alebo na monitorovaní miery 
inflácie podľa článku 15 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V čase prijatia tohto nariadenia je počet 
spoplatnených položiek, ktoré sú 
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základom výpočtov, [...].

Or. en

Odôvodnenie

V záujme jasnosti a čitateľnosti by sa mal počet spoplatnených položiek, ktoré sú základom 
výpočtov poplatkov, spresniť priamo v znení nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 87
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ročný paušálny poplatok uvedený 
v článku 7 a časti IV prílohy nadobúda 
účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď 
agentúra vyhlási databázu Eudravigilance 
za plne funkčnú, pri uplatnení článku 24 
ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (ES) 
č. 726/2004.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra by mala mať možnosť vykonávať všetky činnosti pokryté ročným paušálnym 
poplatkom, ako sa uvádza v právnych predpisoch. Na tento účel by databáza Eudravigilance 
mala byť v plnej prevádzke a riadne fungovať ešte predtým, ako agentúra bude môcť vyberať 
uvedený poplatok.

Pozmeňujúci návrh 88
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatok za posudzovanie periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti je 
19 500 EUR za postup. Zodpovedajúca 

1. Poplatok za posudzovanie periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti je 
19 500 EUR za postup. Zodpovedajúca 
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odmena spravodajcovi je 13 100 EUR. odmena spravodajcovi je 13 100 EUR 
a zodpovedajúca odmena 
spoluspravodajcovi je 1 500 EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Pri posudzovaní správy vykonáva väčšinu práce spravodajca, odmeniť by sa však mala aj 
práca spoluspravodajcu

Pozmeňujúci návrh 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri uplatnení článku 4 ods. 2 platia 
tieto poplatky:
(i) Kategória 1: 100 % príslušnej sumy;
(ii) Kategória 2: 50 % príslušnej sumy;
(iii) Kategória 3: 10 % príslušnej sumy.

Or. en

Odôvodnenie

Jediný poplatok za posudzovanie správ, ktorý absolútne nezohľadňuje pracovné zaťaženie, je 
neprimeraný. Do určitej miery je legitímne riadiť sa pri výpočte poplatku štandardizovanou 
metódou. V konkrétnom prípade by však na účely posudzovania správy bolo vhodné zatriediť 
príslušné účinné látky do troch skupín v závislosti od pracovného zaťaženia, ktoré toto 
posudzovanie prináša, a v tejto súvislosti odstupňovať aj poplatky.

Pozmeňujúci návrh 90
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
alebo registrácie homeopatických alebo 
rastlinných liekov podľa článku 4 ods. 1 
platia 10 % sumy stanovenej v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami opísanými v dôvodovej správe návrhu, najmä so zásadou 
spravodlivosti, zásadou primeraného vzťahu medzi vykonanou prácou a druhom a výškou 
poplatku a zásadou proporcionality, ale aj zásadou jednoduchosti a uskutočniteľnosti, by sa 
mal poplatok za správu v prípade kategórie homeopatických liekov celkovo znížiť na 10 % 
všeobecného poplatku za správu.

Pozmeňujúci návrh 91
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri uplatnení článku 4 ods. 5 platia malé 
a stredné podniky 60 % príslušnej sumy.

2. Pri uplatnení článku 4 ods. 5 prvého 
pododseku platia malé a stredné podniky 
60 % príslušnej sumy.

Pri uplatnení článku 4 ods. 5 druhého 
pododseku platia držitelia povolenia na 
uvedenie na trh maximálne 60 % 
príslušnej sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri uplatnení článku 4 ods. 3 platí 
príslušný držiteľ povolenia na uvedenie 
na trh poplatok v maximálnej výške 40 % 
príslušnej sumy.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa návrhu Komisie je pre posudzovanie správy naplánovaný procesný poplatok vo výške
19 500 EUR za účinnú látku. Ak sa to bude týkať iba jedného držiteľa povolenia na uvedenie 
na trh, tento poplatok by mohol byť neodôvodnene vysoký, najmä v prípadoch núdze. Takéto 
prípady by mohli nastať okrem iného pri nízkom ročnom obrate za uvedený liek, pričom 
dodatočné náklady by mohli viesť k stavu, keď držiteľ bude z ekonomických dôvodov nútený 
vzdať sa povolenia na uvedenie na trh.

Pozmeňujúci návrh 93
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 10 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 20 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

Or. en

Odôvodnenie

Pri uplatnení nároku na zníženie poplatkov alebo oslobodenie od nich musí držiteľ povolenia 
na uvedenie na trh dôkladne preskúmať predpokladaný dôvod na toto zníženie či oslobodenie.

Pozmeňujúci návrh 94
Michèle Rivasi
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Návrh nariadenia
Príloha – časť I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 10 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 50 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Príloha – časť II – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatok za posudzovanie štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia je 
43 000 EUR. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 18 200 EUR.

1. Poplatok za posudzovanie štúdií 
bezpečnosti po vydaní povolenia je 
43 000 EUR. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 30 000 EUR
a zodpovedajúca odmena 
spoluspravodajcovi je 10 000 EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie štúdie zahŕňa veľa práce. Príslušný vnútroštátny orgán, ktorý prijme úlohu 
spravodajcu alebo spoluspravodajcu, by mal takisto dostať časť poplatku za vykonanú 
činnosť.

Pozmeňujúci návrh 96
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha – časť II – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri uplatnení článku 5 ods. 4 platia malé 
a stredné podniky 60 % príslušnej sumy.

2. Pri uplatnení článku 5 ods. 4 prvého 
pododseku platia malé a stredné podniky 
60 % príslušnej sumy.

Pri uplatnení článku 5 ods. 4 druhého 
pododseku platia držitelia povolenia na 
uvedenie na trh maximálne 60 % 
príslušnej sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha – časť II – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 10 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 20 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

Or. en

Odôvodnenie

Pri uplatnení nároku na zníženie poplatkov alebo oslobodenie od nich musí držiteľ povolenia 
na uvedenie na trh dôkladne preskúmať predpokladaný dôvod na toto zníženie či oslobodenie.

Pozmeňujúci návrh 98
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Príloha – časť II – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 10 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

4. V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 50 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je 
168 600 EUR. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 45 100 EUR.

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je [...] v 
prípade, že ide o jednu alebo dve účinné 
látky. Poplatok sa zvyšuje o [...] EUR za 
každú dodatočnú účinnú látku zahrnutú 
do postupu. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi a spoluspravodajcovi je 
50 % z celého účtovaného poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajcovia a spoluspravodajcovia z členských štátov by mali byť spravodlivo 
odmeňovaní, čo by ich povzbudilo, aby sa dobrovoľne uchádzali o prácu na posudzovaní 
podnetov.

Pozmeňujúci návrh 100
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je 
168 600 EUR. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 45 100 EUR.

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je 
168 600 EUR. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 70 000 EUR
a zodpovedajúca odmena 
spoluspravodajcovi je 70 000 EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie bezpečnostného podnetu zahŕňa veľa práce: približne 500 – 800 pracovných 
hodín strávených posudzovaním tak zo strany spravodajcu, ako aj spoluspravodajcu.

Pozmeňujúci návrh 101
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je 
168 600 EUR. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 45 100 EUR.

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je 
168 600 EUR v prípade, že ide o jednu 
alebo dve účinné látky. Tento poplatok sa 
zvyšuje o 15 % za každú dodatočnú 
účinnú látku zahrnutú do postupu.
Zodpovedajúca odmena spravodajcovi je 
78 400 EUR. Tento poplatok sa zvyšuje o 
15 % za každú dodatočnú účinnú látku 
zahrnutú do posudzovania.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 102
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Suma vybraná formou poplatku by sa 
mala rozdeliť medzi verejný rozpočet 
určený na tieto nové úlohy v oblasti 
dohľadu nad liekmi a časť, o ktorú žiada 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme posilnenia transparentnosti, objektívnosti a nezávislosti posudzovaní by sa tieto 
nové úlohy dohľadu nad liekmi mali financovať z rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci návrh 103
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri uplatnení článku 6 ods. 5 platia malé 
a stredné podniky 60 % príslušnej sumy.

2. Pri uplatnení článku 6 ods. 5 prvého 
pododseku platia malé a stredné podniky 
60 % príslušnej sumy.

Pri uplatnení článku 6 ods. 5 druhého 
pododseku platia držitelia povolenia na 
uvedenie na trh maximálne 60 % 
príslušnej sumy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 3 – pododsek 2 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) v prípade potreby následným 
uplatnením zníženia poplatku podľa 
odseku 2 časti II tejto prílohy 
a oslobodenia od poplatku podľa článku 1 
ods. 3.

(ii) v prípade potreby následným 
uplatnením zníženia poplatku podľa 
odseku 2 časti III tejto prílohy 
a oslobodenia od poplatku podľa článku 1 
ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Časť II v pôvodnom návrhu Komisie odkazuje na článok 5 ods. 4 o štúdiách bezpečnosti po 
vydaní povolenia, zatiaľ čo časť III odkazuje na článok 6 ods. 5, ktorý je správnym článkom 
pre časť III prílohy o podnetoch.

Pozmeňujúci návrh 105
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 10 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 20 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

Or. en

Odôvodnenie

Pri uplatnení nároku na zníženie poplatkov alebo oslobodenie od nich musí držiteľ povolenia 
na uvedenie na trh dôkladne preskúmať predpokladaný  dôvod na toto zníženie či 
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oslobodenie.

Pozmeňujúci návrh 106
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 10 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

V prípade uplatnenia zníženia poplatku 
a oslobodenia od poplatku sa primerane 
upraví výška odmeny spravodajcu. Ak 
agentúra následne vyberie príslušný 
poplatok v plnej výške vrátane 50 %
zvýšenia podľa článku 8 ods. 5, výška 
odmeny spravodajcu sa primerane upraví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Príloha – časť IV – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ročný paušálny poplatok je 60 EUR za 
každú spoplatnenú položku.

1. Ročný paušálny poplatok je XX EUR za 
každú spoplatnenú položku.

Or. en

Odôvodnenie

Suma sa doplní po konečnej dohode o zníženiach a výnimkách.

Pozmeňujúci návrh 108
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha – časť IV – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri uplatnení článku 7 ods. 4 platia malé 
a stredné podniky 60 % príslušnej sumy.

2. Pri uplatnení článku 7 ods. 4 prvého 
pododseku platia malé a stredné podniky 
60 % príslušnej sumy.

Pri uplatnení článku 7 ods. 4 druhého 
pododseku platia držitelia povolenia na 
uvedenie na trh maximálne 60 % 
príslušnej sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Návrh nariadenia
Príloha – časť IV – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov podľa článku 7 ods. 5 platia 80 % 
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom.

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov (iných ako povolené homeopatické 
lieky) podľa článku 7 ods. 5 platia 80 % 
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom. Držitelia 
povolenia na uvedenie na trh 
homeopatických liekov platia 
percentuálny podiel, ktorý sa rovná 
službám IKT uplatniteľným na 
spoplatnenú položku zodpovedajúcu týmto 
výrobkom.

Or. en

Odôvodnenie

Čo sa týka povolených homeopatických liekov, spomedzi služieb uvedených v prílohe 
k nariadeniu č. 4 (Ostatné náklady agentúry v súvislosti s dohľadom nad liekmi) sa uplatňujú 
iba služby IT týkajúce sa vytvorenia a údržby databázy. Je nevyhnutné výslovne uviesť druh 
nákladov, pretože za paušálny poplatok sa neposkytujú žiadne iné služby.

Pozmeňujúci návrh 110
Alojz Peterle
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Návrh nariadenia
Príloha – časť IV – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov podľa článku 7 ods. 5 platia 80 % 
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom.

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov (iných ako povolené homeopatické 
lieky) podľa článku 7 ods. 5 platia 80 % 
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom. Držitelia 
povolenia na uvedenie na trh 
homeopatických liekov platia 
percentuálny podiel, ktorý sa rovná 
službám IKT uplatniteľným na 
spoplatnenú položku zodpovedajúcu týmto 
výrobkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Príloha – časť IV – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov podľa článku 7 ods. 5 platia 80 %
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom.

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov podľa článku 7 ods. 5 platia 50 %
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom.

Or. en

Odôvodnenie

Lieky s osvedčeným použitím majú známy bezpečnostný profil a mali by mať výhodu 50-
percentného zníženia ročného paušálneho poplatku.

Pozmeňujúci návrh 112
Michèle Rivasi
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Návrh nariadenia
Príloha – časť IV – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov podľa článku 7 ods. 5 platia 80 % 
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom.

3. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
liekov podľa článku 10a smernice 
2001/83/ES platia 80 % príslušnej sumy za 
spoplatnené položky zodpovedajúce týmto 
liekom. Držitelia povolenia na uvedenie 
na trh povolených homeopatických liekov 
vymedzených v článku 1 ods. 5 smernice 
2001/83/ES a povolených rastlinných 
liekov vymedzených v článku 1 ods. 30 
smernice 2001/83/ES platia 25 % 
príslušnej sumy za spoplatnené položky 
zodpovedajúce týmto liekom.

Or. en

Odôvodnenie

75-percentné zníženie v prípade povolených homeopatických a rastlinných liekov je v súlade 
s existujúcim znížením ročného paušálneho poplatku uplatňovaným na centrálne povolené 
generické lieky. Vzhľadom na tendenciu čoraz väčšieho centrálneho povoľovania generických 
liekov, ktoré sa však na homeopatické a rastlinné lieky neuplatňuje, by homeopatické 
a rastlinné lieky nemali byť v budúcnosti z obchodného hľadiska znevýhodnené z dôvodu 
poplatkov za dohľad nad liekmi.


