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Predlog spremembe 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Določbe o farmakovigilanci v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 in 
Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini13

so bile spremenjene z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini, glede farmakovigilance13, 
Uredbo (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 15. decembra 2010 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance zdravil 
za uporabo v humani medicini14, 
Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar 
zadeva farmakovigilanco15, ter Uredbo 
(EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar 
zadeva farmakovigilanco16. Navedene 
spremembe vključujejo samo zdravila za 
uporabo v humani medicini. Z navedenimi 
spremembami so bile Agenciji določene 
nove naloge na področju farmakovigilance, 
vključno s postopki farmakovigilance na 
ravni Unije, spremljanjem primerov iz 
literature, izboljšanjem orodij 

(2) Določbe o farmakovigilanci v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 in 
Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini13

so bile spremenjene z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini, glede farmakovigilance13, 
Uredbo (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 15. decembra 2010 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance zdravil 
za uporabo v humani medicini14, 
Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar 
zadeva farmakovigilanco15, ter Uredbo 
(EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar 
zadeva farmakovigilanco16. Navedene 
spremembe vključujejo samo zdravila za 
uporabo v humani medicini. Z navedenimi 
spremembami so bile Agenciji določene 
nove naloge na področju farmakovigilance, 
vključno s postopki farmakovigilance na 
ravni Unije, spremljanjem primerov iz 
literature, izboljšanjem orodij 
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informacijske tehnologije in boljšim 
zagotavljanjem informacij širši javnosti. 
Poleg tega zakonodaja o farmakovigilanci 
določa, da je treba Agenciji omogočiti 
financiranje teh dejavnosti s pristojbinami, 
ki jih zaračuna imetnikom dovoljenja za 
promet z zdravilom. Zato bi bilo treba 
oblikovati nove vrste pristojbin, ki bi krile 
nove in posebne naloge Agencije.

informacijske tehnologije in boljšim 
zagotavljanjem informacij širši javnosti. 
Poleg tega zakonodaja o farmakovigilanci 
določa, da je treba Agenciji omogočiti 
financiranje teh dejavnosti s pristojbinami, 
ki jih zaračuna imetnikom dovoljenja za 
promet z zdravilom. Toda ob upoštevanju 
koristi za družbo kot celoto, je treba 
farmakovigilanco priznati kot nalogo 
javne oblasti. Zato bi moral delež sredstev 
EU pri financiranju proračuna Evropske 
agencije za zdravila ostati vsaj enak, kot je 
bil pred izvajanjem te uredbe. Ta 
prispevek bi se moral porabiti za 
zmanjševanje stroškov financiranja 
rutinskih nalog in s tem letne pavšalne 
pristojbine. Zato bi bilo treba oblikovati 
nove vrste pristojbin, ki bi krile nove in 
posebne naloge Agencije.

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

Or. en

Obrazložitev

Varovanje javnega zdravja je naloga javne oblasti. Dejavnosti farmakovigilance služijo temu 
namenu. Trenutno je financiranje Evropske agencije za zdravila sestavljeno iz prispevkov 
Unije ter pristojbin, ki jih plačuje industrija. Vendar pa predlog Komisije predvideva, da bi 
dodatne naloge financirala samo industrija. Če bi se farmakovigilanca v celoti financirala iz 
pristojbin, bi to sistem izpostavilo nevarnosti, da ga ne bi več imeli za neodvisnega od 
interesov farmacevtske industrije.

Predlog spremembe 16
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Spiros Danels (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Določbe o farmakovigilanci v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 in 
Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini13

so bile spremenjene z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini, glede farmakovigilance13, 
Uredbo (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z
dne 15. decembra 2010 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance zdravil 
za uporabo v humani medicini14, 
Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar 
zadeva farmakovigilanco15, ter Uredbo 
(EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar 
zadeva farmakovigilanco16. Navedene 
spremembe vključujejo samo zdravila za 
uporabo v humani medicini. Z navedenimi 
spremembami so bile Agenciji določene 
nove naloge na področju farmakovigilance, 
vključno s postopki farmakovigilance na 
ravni Unije, spremljanjem primerov iz 
literature, izboljšanjem orodij 
informacijske tehnologije in boljšim 
zagotavljanjem informacij širši javnosti. 
Poleg tega zakonodaja o farmakovigilanci 
določa, da je treba Agenciji omogočiti 
financiranje teh dejavnosti s pristojbinami, 

(2) Določbe o farmakovigilanci v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 in 
Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini13

so bile spremenjene z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini, glede farmakovigilance13, 
Uredbo (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 15. decembra 2010 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance zdravil 
za uporabo v humani medicini14, 
Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar 
zadeva farmakovigilanco15, ter Uredbo 
(EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar 
zadeva farmakovigilanco16. Navedene 
spremembe vključujejo samo zdravila za 
uporabo v humani medicini. Z navedenimi 
spremembami so bile Agenciji določene 
nove naloge na področju farmakovigilance, 
vključno s postopki farmakovigilance na 
ravni Unije, spremljanjem primerov iz 
literature, izboljšanjem orodij 
informacijske tehnologije in boljšim 
zagotavljanjem informacij širši javnosti. 
Poleg tega zakonodaja o farmakovigilanci 
določa, da je treba Agenciji omogočiti 
financiranje teh dejavnosti s pristojbinami, 
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ki jih zaračuna imetnikom dovoljenja za 
promet z zdravilom. Zato bi bilo treba 
oblikovati nove vrste pristojbin, ki bi krile 
nove in posebne naloge Agencije.

ki jih zaračuna imetnikom dovoljenja za 
promet z zdravilom, in s prispevkom 
Unije. Zato bi bilo treba oblikovati nove 
vrste pristojbin, ki bi krile nove in posebne 
naloge Agencije. Evropski parlament in 
Svet bi morala raven prispevka Unije 
proučiti na podlagi ocene potreb in ob 
upoštevanju višine pristojbin. Višina 
pristojbin, ki se zaračuna imetnikom 
dovoljenja za promet, bo upoštevala 
trenuten finančni položaj in podjetniško 
okolje držav članic.

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

Or. en

Predlog spremembe 17
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Določbe o farmakovigilanci v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 in 
Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini13

so bile spremenjene z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini, glede farmakovigilance13, 

(2) Določbe o farmakovigilanci v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 in 
Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini13

so bile spremenjene z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini, glede farmakovigilance13, 
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Uredbo (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 15. decembra 2010 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance zdravil 
za uporabo v humani medicini14, 
Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar 
zadeva farmakovigilanco15, ter Uredbo 
(EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar 
zadeva farmakovigilanco16. Navedene 
spremembe vključujejo samo zdravila za 
uporabo v humani medicini. Z navedenimi 
spremembami so bile Agenciji določene 
nove naloge na področju farmakovigilance, 
vključno s postopki farmakovigilance na 
ravni Unije, spremljanjem primerov iz 
literature, izboljšanjem orodij 
informacijske tehnologije in boljšim 
zagotavljanjem informacij širši javnosti. 
Poleg tega zakonodaja o farmakovigilanci 
določa, da je treba Agenciji omogočiti 
financiranje teh dejavnosti s pristojbinami, 
ki jih zaračuna imetnikom dovoljenja za 
promet z zdravilom. Zato bi bilo treba 
oblikovati nove vrste pristojbin, ki bi krile 
nove in posebne naloge Agencije.

Uredbo (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 15. decembra 2010 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance zdravil 
za uporabo v humani medicini14, 
Direktivo 2012/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar 
zadeva farmakovigilanco15, ter Uredbo 
(EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar 
zadeva farmakovigilanco16. Navedene 
spremembe vključujejo samo zdravila za 
uporabo v humani medicini. Z navedenimi 
spremembami so bile Agenciji določene 
nove naloge na področju farmakovigilance, 
vključno s postopki farmakovigilance na 
ravni Unije, spremljanjem primerov iz 
literature, izboljšanjem orodij 
informacijske tehnologije in boljšim 
zagotavljanjem informacij širši javnosti.
Poleg tega zakonodaja o farmakovigilanci 
določa, da je treba Agenciji omogočiti 
financiranje teh dejavnosti – razen z 
javnimi sredstvi, ki ji jih nameni Evropska 
unija – s pristojbinami, ki jih zaračuna 
imetnikom dovoljenja za promet z 
zdravilom. Zato bi bilo treba oblikovati 
nove vrste pristojbin, ki bi krile nove in 
posebne naloge Agencije.

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

Or. fr
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Obrazložitev

Zaradi povečanja preglednosti, objektivnosti in neodvisnosti ocen bi moral sredstva za te 
nove naloge na področju farmakovigilance zagotavljati proračun EU.

Predlog spremembe 18
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pristojbine iz te uredbe bi morale biti 
pregledne, pravične in sorazmerne z 
opravljenim delom.

(7) Pristojbine iz te uredbe bi morale biti 
pregledne, pravične in sorazmerne z 
opravljenim delom. Informacije o teh 
pristojbinah bi morale biti javno dostopne.

Or. en

Predlog spremembe 19
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Imetnikom dovoljenja za 
promet se ne bi smelo dvakrat zaračunati 
za isto dejavnost farmakovigilance. Države 
članice zato ne bi smele zaračunavati 
pristojbin za dejavnosti, ki so vključene v 
to uredbo.

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Imetnikom dovoljenja za 
promet se ne bi smelo dvakrat zaračunati 
za isto dejavnost farmakovigilance.

Or. en
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Predlog spremembe 20
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Imetnikom dovoljenja za 
promet se ne bi smelo dvakrat zaračunati 
za isto dejavnost farmakovigilance. Države 
članice zato ne bi smele zaračunavati 
pristojbin za dejavnosti, ki so vključene v 
to uredbo.

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Vendar pa se imetnikom
dovoljenja za promet ne bi smelo dvakrat 
zaračunati za isto dejavnost 
farmakovigilance. Države članice zato ne 
bi smele zaračunavati pristojbin za 
dejavnosti, ki so vključene v to uredbo.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je treba ločiti pristojbine, ki se plačajo državam članicam, in pristojbine, ki se plačajo 
Evropski agenciji za zdravila.

Predlog spremembe 21
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Imetnikom dovoljenja za 
promet se ne bi smelo dvakrat zaračunati 
za isto dejavnost farmakovigilance. Države 
članice zato ne bi smele zaračunavati 
pristojbin za dejavnosti, ki so vključene v 
to uredbo.

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi, zlasti za naloge v zvezi z 
zaznavanjem znakov. Imetnikom 
dovoljenja za promet se ne bi smelo 
dvakrat zaračunati za isto dejavnost 
farmakovigilance. Države članice zato ne 
bi smele zaračunavati pristojbin za 
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dejavnosti, ki so vključene v to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Ker je poročevalka zaznavanje znakov izvzela iz obsega letne pavšalne pristojbine, bi bilo 
treba navesti, da ta dejavnost ostaja v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 22
Linda McAvan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Imetnikom dovoljenja za 
promet se ne bi smelo dvakrat zaračunati 
za isto dejavnost farmakovigilance. Države 
članice zato ne bi smele zaračunavati 
pristojbin za dejavnosti, ki so vključene v 
to uredbo.

(8) Ta uredba bi se morala nanašati samo 
na pristojbine, ki jih zaračuna Agencija, 
medtem ko bi morale biti države članice še 
naprej pristojne za odločanje o morebitnih 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo njihovi 
pristojni organi. Imetnikom dovoljenja za 
promet se ne bi smelo dvakrat zaračunati 
za isto dejavnost farmakovigilance. Države 
članice zato ne bi smele zaračunavati 
pristojbin za dejavnosti, ki so vključene v 
to uredbo, vključno s pristojbinami za 
spremembe dovoljenj za promet, ki sledijo 
iz dejavnosti farmakovigilance.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da podjetjem ne bi bilo treba plačevati nacionalnih pristojbin za 
spremembe dovoljenja za promet, do katerih bi prišlo na podlagi enega izmed postopkov 
farmakovigilance. To je oblika „dvojnega zaračunavanja”, saj morajo pristojni organi novo 
spremembo le vnesti v navodila za uporabo – znanstvena analiza je bila namreč opravljena že 
prej.

Predlog spremembe 23
Alda Sousa
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Delo, ki se opravi na ravni Unije v 
zvezi z oceno neintervencijskih študij o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet, ki jo naloži organ, protokol 
zanjo pa odobri Odbor za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance, 
vključuje nadzor nad temi študijami, ki se 
začne z oceno osnutka protokola in se ne 
konča z oceno končnih poročil o študijah.
Pristojbina, ki se zaračuna za ta postopek v 
zvezi z dokončanimi študijami, bi zato 
morala vključevati celotno delo v zvezi s 
študijo. Za izogibanje dvojnemu 
zaračunavanju bi morali biti imetniki 
dovoljenj za promet, ki se jim zaračuna 
pristojbina za oceno neintervencijskih
študij o varnosti zdravil po pridobitvi 
dovoljenja za promet, ki jo naloži organ, 
oproščeni plačila vseh drugih pristojbin, ki 
jih zaračunava pristojni organ za 
predložitev navedenih študij.

(12) Delo, ki se opravi na ravni Unije v 
zvezi z oceno študij o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet, ki jo 
naloži organ, protokol zanjo pa odobri 
Odbor za ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance, vključuje nadzor nad 
temi študijami, ki se začne z oceno osnutka 
protokola in se ne konča z oceno končnih 
poročil o študijah. Pristojbina, ki se 
zaračuna za ta postopek v zvezi z 
dokončanimi študijami, bi zato morala 
vključevati celotno delo v zvezi s študijo.
Za izogibanje dvojnemu zaračunavanju bi 
morali biti imetniki dovoljenj za promet, ki 
se jim zaračuna pristojbina za oceno študij 
o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja 
za promet, ki jo naloži organ, oproščeni 
plačila vseh drugih pristojbin, ki jih 
zaračunava pristojni organ za predložitev 
navedenih študij.

Or. en

Predlog spremembe 24
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Delo, ki se opravi na ravni Unije v 
zvezi z oceno neintervencijskih študij o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet, ki jo naloži organ, protokol 
zanjo pa odobri Odbor za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance, 
vključuje nadzor nad temi študijami, ki se 
začne z oceno osnutka protokola in se ne 
konča z oceno končnih poročil o študijah.

(12) Delo, ki se opravi na ravni Unije v 
zvezi z oceno študij o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet, ki jo 
naloži organ, protokol zanjo pa odobri 
Odbor za ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance, vključuje nadzor nad 
temi študijami, ki se začne z oceno osnutka 
protokola in se ne konča z oceno končnih 
poročil o študijah. Pristojbina, ki se 
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Pristojbina, ki se zaračuna za ta postopek v 
zvezi z dokončanimi študijami, bi zato 
morala vključevati celotno delo v zvezi s 
študijo. Za izogibanje dvojnemu 
zaračunavanju bi morali biti imetniki 
dovoljenj za promet, ki se jim zaračuna 
pristojbina za oceno neintervencijskih
študij o varnosti zdravil po pridobitvi 
dovoljenja za promet, ki jo naloži organ, 
oproščeni plačila vseh drugih pristojbin, ki 
jih zaračunava pristojni organ za 
predložitev navedenih študij.

zaračuna za ta postopek v zvezi z 
dokončanimi študijami, bi zato morala 
vključevati celotno delo v zvezi s študijo.
Za izogibanje dvojnemu zaračunavanju bi 
morali biti imetniki dovoljenj za promet, ki 
se jim zaračuna pristojbina za oceno študij 
o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja 
za promet, ki jo naloži organ, oproščeni 
plačila vseh drugih pristojbin, ki jih 
zaračunava pristojni organ za predložitev 
navedenih študij.

Or. en

Predlog spremembe 25
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Poročevalci se pri svoji oceni opirajo 
na znanstveno oceno in vire nacionalnih 
organov za izdajo dovoljenja za promet, 
Agencija pa je odgovorna za usklajevanje 
obstoječih znanstvenih virov, ki ji jih dajo 
na voljo države članice. Glede na navedeno 
in za zagotovitev ustreznih sredstev za 
znanstvene ocene v zvezi s postopki 
farmakovigilance na ravni Unije bi morala 
Agencija plačati storitve, povezane z 
znanstvenimi ocenami, ki jih zagotovijo 
poročevalci, ki jih imenujejo države 
članice za člane Odbora za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance iz 
člena 56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
ali, če je ustrezno, poročevalci v skupini za 
usklajevanje iz člena 27 
Direktive 2001/83/ES. Višina plačila za 
delo, ki ga opravijo navedeni poročevalci, 
bi morala temeljiti na povprečnih ocenah 
zadevne delovne obremenitve in bi se 
morala upoštevati pri določitvi višine 
pristojbin za postopke farmakovigilance na 

(13) Poročevalci se pri svoji oceni opirajo 
na znanstveno oceno in vire nacionalnih 
organov za izdajo dovoljenja za promet, 
Agencija pa je odgovorna za usklajevanje 
obstoječih znanstvenih virov, ki ji jih dajo 
na voljo države članice. Glede na navedeno 
in za zagotovitev ustreznih sredstev za 
znanstvene ocene v zvezi s postopki 
farmakovigilance na ravni Unije bi morala 
Agencija plačati storitve, povezane z 
znanstvenimi ocenami, ki jih zagotovijo 
poročevalci, ki jih imenujejo države 
članice za člane Odbora za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance iz 
člena 56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
ali, če je ustrezno, poročevalci v skupini za 
usklajevanje iz člena 27 
Direktive 2001/83/ES. Toda, da se 
zagotovi, da so dejavnosti v zvezi s 
postopki farmakovigilance, ki potekajo po 
celotni Uniji, povezane le s potrebo po 
zagotavljanju varnosti bolnikov, 
poročevalka za napotitev ne sme biti 
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ravni Unije. država, ki je zaprosila za napotitev. Kar 
zadeva višino plačila za delo, ki ga 
opravijo poročevalci in soporočevalci, bi
plačilo moralo temeljiti na jasnih in 
preglednih računih, na katerih so jasno 
navedeni število delovnih ur, ki so jih 
poročevalec in soporočevalci opravili za 
vsako oceno, in s tem povezani stroški, 
višina plačila pa bi se morala upoštevati 
pri določitvi višine pristojbin za postopke 
farmakovigilance na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da so edini razlogi za sprožitev napotitve varnost bolnikov, kakovost ter 
vprašanja, povezana z proizvodnjo ali učinkovitostjo, ter da se prepreči vtis, da je mogoče 
navzkrižje interesov, država članica (oz. države članice), ki sproži napotitev, ne sme biti 
izbrana za poročevalko ali soporočevalko za dotično napotitev.

Predlog spremembe 26
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Poročevalci se pri svoji oceni opirajo 
na znanstveno oceno in vire nacionalnih 
organov za izdajo dovoljenja za promet, 
Agencija pa je odgovorna za usklajevanje 
obstoječih znanstvenih virov, ki ji jih dajo 
na voljo države članice. Glede na navedeno 
in za zagotovitev ustreznih sredstev za 
znanstvene ocene v zvezi s postopki 
farmakovigilance na ravni Unije bi morala 
Agencija plačati storitve, povezane z 
znanstvenimi ocenami, ki jih zagotovijo 
poročevalci, ki jih imenujejo države 
članice za člane Odbora za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance iz 
člena 56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
ali, če je ustrezno, poročevalci v skupini za 
usklajevanje iz člena 27 

(13) Poročevalci se pri svoji oceni opirajo 
na znanstveno oceno in vire nacionalnih 
organov za izdajo dovoljenja za promet, 
Agencija pa je odgovorna za usklajevanje 
obstoječih znanstvenih virov, ki ji jih dajo 
na voljo države članice. Glede na navedeno 
in za zagotovitev ustreznih sredstev za 
znanstvene ocene v zvezi s postopki 
farmakovigilance na ravni Unije bi morala 
Agencija plačati storitve, povezane z 
znanstvenimi ocenami, ki jih zagotovijo 
poročevalci, ki jih imenujejo države 
članice za člane Odbora za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance iz 
člena 56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
ali, če je ustrezno, poročevalci in 
soporočevalci v skupini za usklajevanje iz 
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Direktive 2001/83/ES. Višina plačila za 
delo, ki ga opravijo navedeni poročevalci, 
bi morala temeljiti na povprečnih ocenah 
zadevne delovne obremenitve in bi se 
morala upoštevati pri določitvi višine 
pristojbin za postopke farmakovigilance na 
ravni Unije.

člena 27 Direktive 2001/83/ES. Višina 
plačila za delo, ki ga opravijo navedeni 
poročevalci in soporočevalci, bi morala 
temeljiti na povprečnih ocenah zadevne 
delovne obremenitve in bi se morala 
upoštevati pri določitvi višine pristojbin za 
postopke farmakovigilance na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 27
Peter Liese

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Če imetniki dovoljenja za promet 
dokažejo, da je prihodek od zdravila nižji 
ali enako visok kot stroški za njegovo 
proizvodnjo in da ima to zdravilo veliko 
terapevtsko ali diagnostično vrednost, da 
vsebuje nove snovi ali ima nove indikacije 
za obstoječe snovi, da zadeva resne vzorce 
bolezni, za katere ne obstajajo metode 
testiranja ali zdravljenja, ali če je ciljna 
skupina majhna, se pristojbine zmanjšajo.

Or. en

Predlog spremembe 28
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Imetniki dovoljenja za promet, ki 
pripadajo istemu matičnemu podjetju ali 
skupini podjetij, oz. ki so v zvezi z 
dajanjem zadevnega zdravila na trg 
sklenili sporazume ali izvajajo usklajena 
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ravnanja, štejejo za en subjekt (tj. „enotni 
imetnik dovoljenja za promet”). 

Or. en

Obrazložitev

Merila za opredelitev imetnika dovoljenja za promet kot „istega subjekta” so že določena v 
sporočilu Komisije 98/C 229/03 o postopkih za pridobitev dovoljenja Skupnosti za promet z 
zdravili in se uporabljajo tudi za namen določanja pristojbin za farmakovigilanco.

Predlog spremembe 29
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Spiros Danels (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V skladu s politiko Unije o podpori 
malih in srednje velikih podjetij bi se 
morale za mala in srednje velika podjetja
uporabljati znižane pristojbine v smislu 
Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij18. V skladu s to 
politiko bi morala biti mikropodjetja v 
smislu navedenega priporočila oproščena 
plačila vseh pristojbin iz te uredbe.

(15) V skladu s politiko Unije o podpori 
malim in srednje velikim podjetjem bi se 
morale za mala in srednje velika podjetja v 
smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z 
dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, 
malih in srednje velikih podjetij18

uporabljati znižane pristojbine, odlog 
plačila pristojbin in administrativna 
pomoč. V skladu s to politiko bi morala biti 
mikropodjetja v smislu navedenega 
priporočila oproščena plačila vseh 
pristojbin iz te uredbe.

__________________ __________________
18 UL L 124, 20.5.2003, str. 36. 18 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. en

Obrazložitev

Znižane pristojbine, odlog plačila pristojbin in administrativno pomoč določa že Uredba (ES) 
št. 726/2004.

Predlog spremembe 30
Dagmar Roth-Behrendt
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za generična zdravila, zdravila,
odobrena na podlagi določb o dobro 
uveljavljeni medicinski uporabi, odobrena 
homeopatska zdravila in odobrena zdravila 
rastlinskega izvora bi se morala uporabljati 
znižana letna pavšalna pristojbina, ker 
imajo navedena zdravila na splošno dobro 
uveljavljen varnostni profil. Če pa so 
navedena zdravila vključena v kateri koli 
postopek farmakovigilance na ravni Unije, 
je treba zanje zaračunati polno pristojbino 
glede na potrebno delo. Ker zakonodaja o 
farmakovigilanci spodbuja izvajanje 
skupnih študij o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet, bi si 
morali imetniki dovoljenja za promet, če 
predložijo skupno študijo, zadevno 
pristojbino razdeliti.

(16) Za zdravila, odobrena na podlagi 
določb o dobro uveljavljeni medicinski 
uporabi, odobrena homeopatska zdravila in 
odobrena zdravila rastlinskega izvora bi se 
morala uporabljati znižana letna pavšalna 
pristojbina, ker imajo navedena zdravila na 
splošno dobro uveljavljen varnostni profil.
Če pa so navedena zdravila vključena v 
kateri koli postopek farmakovigilance na 
ravni Unije, je treba zanje zaračunati polno 
pristojbino glede na potrebno delo. Ker 
zakonodaja o farmakovigilanci spodbuja 
izvajanje skupnih študij o varnosti zdravila 
po pridobitvi dovoljenja za promet, bi si 
morali imetniki dovoljenja za promet, če 
predložijo skupno študijo, zadevno 
pristojbino razdeliti.

Or. en

Obrazložitev

Načelo sistematičnega znižanja letne pavšalne pristojbine za vsa generična zdravila ne more 
biti upravičeno, zato se to znižanje črta.

Predlog spremembe 31
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za generična zdravila, zdravila, 
odobrena na podlagi določb o dobro 
uveljavljeni medicinski uporabi, odobrena 
homeopatska zdravila in odobrena zdravila 
rastlinskega izvora bi se morala uporabljati 
znižana letna pavšalna pristojbina, ker 
imajo navedena zdravila na splošno dobro 

(16) Za generična zdravila, zdravila, 
odobrena na podlagi določb o dobro 
uveljavljeni medicinski uporabi, zdravila, 
ki so v Uniji odobrena vsaj 10 let, in 
odobrena homeopatska zdravila in zdravila 
rastlinskega izvora bi se morala uporabljati 
znižana letna pavšalna pristojbina, ker 
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uveljavljen varnostni profil. Če pa so 
navedena zdravila vključena v kateri koli 
postopek farmakovigilance na ravni Unije, 
je treba zanje zaračunati polno pristojbino 
glede na potrebno delo. Ker zakonodaja o 
farmakovigilanci spodbuja izvajanje 
skupnih študij o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet, bi si 
morali imetniki dovoljenja za promet, če 
predložijo skupno študijo, zadevno 
pristojbino razdeliti.

imajo navedena zdravila na splošno dobro 
uveljavljen varnostni profil. Če pa so 
navedena zdravila vključena v kateri koli 
postopek farmakovigilance na ravni Unije, 
je treba zanje zaračunati polno pristojbino 
glede na potrebno delo. Ker zakonodaja o 
farmakovigilanci spodbuja izvajanje 
skupnih študij o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet, bi si 
morali imetniki dovoljenja za promet, če 
predložijo skupno študijo, zadevno 
pristojbino razdeliti.

Or. en

Predlog spremembe 32
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za preprečitev nesorazmerne upravne 
obremenitve Agencije bi se morala 
znižanja in oprostitve plačila iz te uredbe 
uporabljati na podlagi izjave imetnika 
dovoljenja za promet, v kateri zahteva 
pravico do znižanja ali oprostitve plačila 
pristojbine. Predložitev napačnih 
informacij bi bilo zato treba preprečevati z 
zvišanjem zadevnega zneska pristojbine.

(18) Za preprečitev nesorazmerne upravne 
obremenitve Agencije bi se morala 
znižanja in oprostitve plačila iz te uredbe 
uporabljati na podlagi izjave imetnika 
dovoljenja za promet, v kateri zahteva 
pravico do znižanja ali oprostitve plačila 
pristojbine in katere točnost lahko 
Agencija preveri. Predložitev napačnih 
informacij bi bilo zato treba odločno
preprečevati z zvišanjem zadevnega zneska 
pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki dovoljenja za promet Agenciji dejavno zagotovijo dokaze, da so upravičeni do 
uveljavljanja pravice do znižanja pristojbine ali oprostitve njenega plačila, da lahko Agencija 
po potrebi preveri, ali so ti dokazi točni.
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Predlog spremembe 33
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Registrirana homeopatska zdravila in 
zdravila rastlinskega izvora se izvzamejo 
iz področja uporabe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Glej člena 14 in 16a Direktive 2001/83/ES. Dejavnosti farmakovigilance za te proizvode so v 
pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 34
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa dejavnosti, ki se 
izvajajo na ravni Unije, za katere se 
plačujejo pristojbine, zneske in pravila za 
plačilo navedenih pristojbin ter višino 
plačila za poročevalce.

2. Ta uredba določa dejavnosti
farmakovigilance, ki se izvajajo na ravni 
Unije, za katere se plačujejo pristojbine, 
zneske in pravila za plačilo navedenih 
pristojbin ter višino plačila za Agencijo,
poročevalce in soporočevalce.

Or. en

Predlog spremembe 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice ne smejo določiti 
pristojbin za dejavnosti farmakovigilance, 
ki so že zajete s to uredbo.

Or. fr

Obrazložitev

Jasno je treba ločiti pristojbine, ki se plačajo državam članicam, in pristojbine, ki se plačajo 
Evropski agenciji za zdravila.

Predlog spremembe 36
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „zaračunljiva enota“ pomeni vsak 
posamezni vnos v podatkovno zbirko iz 
člena 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004 na 
podlagi informacij iz seznama vseh zdravil
za uporabo v humani medicini, odobrenih 
v Uniji, iz člena 57(2) Uredbe;

1. „zaračunljiva enota“ pomeni enoto, ki jo 
opredeljuje naslednji niz podatkov iz 
informacij o zdravilih, vključenih v 
podatkovno zbirko iz člena 57(1)(l) Uredbe
(ES) št. 726/2004:

(a) imetnik dovoljenja za promet;
(b) država, v kateri velja dovoljenje za 
promet;
(c) zdravilna(-e) učinkovina(-e);
(d) farmacevtska oblika.

Or. en

Obrazložitev

Ime zdravila (vključeno v predlog spremembe 6 poročevalke) pogosto vsebuje jakost zdravila, 
zato bi črtanje imena zdravila v tem primeru preprečilo, da bi se imetnikom dovoljenja za 
promet zaračunalo večkrat za isti proizvod.
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Predlog spremembe 37
Linda McAvan

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „zaračunljiva enota“ pomeni vsak 
posamezni vnos v podatkovno zbirko iz 
člena 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004 na 
podlagi informacij iz seznama vseh zdravil 
za uporabo v humani medicini, odobrenih 
v Uniji, iz člena 57(2) Uredbe;

1. „zaračunljiva enota“ pomeni enoto, ki jo 
opredeljuje naslednji niz podatkov iz 
informacij o zdravilih, vključenih v 
podatkovno zbirko iz člena 57(1)(l) Uredbe
(ES) št. 726/2004:

(a) imetnik dovoljenja za promet;
(b) država, v kateri je bilo izdano 
dovoljenje za promet;
(c) zdravilna(-e) učinkovina(-e);
(d) farmacevtska oblika.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 38
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „zaračunljiva enota“ pomeni vsak 
posamezni vnos v podatkovno zbirko iz 
člena 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004 na 

1. „zaračunljiva enota“ pomeni enoto, ki jo 
opredeljuje naslednji niz podatkov iz 
informacij o zdravilih, vključenih v 
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podlagi informacij iz seznama vseh zdravil 
za uporabo v humani medicini, odobrenih 
v Uniji, iz člena 57(2) Uredbe;

podatkovno zbirko iz člena 57(1)(l) Uredbe
(ES) št. 726/2004:

(a) imetnik dovoljenja za promet;
(b) država, v kateri velja dovoljenje za 
promet;
(c) zdravilna(-e) učinkovina(-e);
(d) farmacevtska oblika.

Or. en

Obrazložitev

„Zaračunljiva enota” bi morala biti opredeljena na ravni farmacevtske oblike. Za zagotovitev 
skladnosti pri številu zapisov bi bilo treba iz opredelitve izključiti „ime zdravila“. To bo 
preprečilo težave pri zdravilih, ki imajo različna imena.

Predlog spremembe 39
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Agencija zaračuna pristojbino v 
skladu z odstavkom 1(a), plača 
poročevalca iz Odbora za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance, ki 
ga imenuje država članica, ali poročevalca 
iz skupine za usklajevanje (v nadaljnjem 
besedilu: poročevalec) za delo, ki ga opravi 
za Agencijo ali skupino za usklajevanje. To 
plačilo se izvede v skladu s členom 9.

2. Če Agencija zaračuna pristojbino v 
skladu z odstavkom 1(a), plača 
poročevalca in soporočevalca iz Odbora za 
ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance, ki ga imenuje država 
članica ali država članica, ki opravlja 
funkcijo poročevalke v skupini za 
usklajevanje (v nadaljnjem besedilu: 
poročevalec), za delo, ki ga opravi za 
Agencijo ali skupino za usklajevanje. To 
plačilo se izvede državi članici, ki imenuje 
poročevalca ali soporočevalca oziroma 
prevzame to vlogo, v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

V skupini za usklajevanje ima država članica vlogo poročevalke ali soporočevalke. Plačilo bi 
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moralo v vsakem primeru biti izvedeno državi članici, saj poročevalec in soporočevalec vedno 
delujeta v okviru skupine ocenjevalcev iz države članice. Plačilo bo državi članici omogočilo 
opraviti delo, povezano s farmakovigilanco. Plačilo namreč prejme, potem ko je predloženo 
poročilo o oceni.

Predlog spremembe 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija zaračunava pristojbino za 
oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila iz člena 107e in 
člena 107g Direktive 2001/83/ES ter 
člena 28 Uredbe (ES) št. 726/2004.

1. Agencija zaračunava pristojbino za 
oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila iz člena 107e in 
člena 107g Direktive 2001/83/ES ter 
člena 28 Uredbe (ES) št. 726/2004 z 
ocenjevalnimi merili iz Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Agencija je mednarodni subjekt EU. Ima pravno podlago za ocenjevanje redno posodobljenih 
poročil o varnosti zdravila, ko so zadevna tehnična merila v veljavi v celotni EU.

Predlog spremembe 41
Alojz Peterle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija zaračunava pristojbino za 
oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila iz člena 107e in 
člena 107g Direktive 2001/83/ES ter 
člena 28 Uredbe (ES) št. 726/2004.

1. Agencija zaračunava pristojbino za 
oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila iz člena 107e in 
člena 107g Direktive 2001/83/ES ter 
člena 28 Uredbe (ES) št. 726/2004 z 
ocenjevalnimi merili iz Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES.
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Or. en

Predlog spremembe 42
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija zaračunava pristojbino za 
oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila iz člena 107e in 
člena 107g Direktive 2001/83/ES ter 
člena 28 Uredbe (ES) št. 726/2004.

1. Agencija zaračunava pristojbino za 
oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila iz člena 107e in 
člena 107g Direktive 2001/83/ES ter 
člena 28 Uredbe (ES) št. 726/2004 z 
ocenjevalnimi merili iz Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da ima Agencija pravno podlago za ocenjevanje redno posodobljenih 
poročil o varnosti zdravila le, ko so zadevna tehnična merila v veljavi v celotni EU. 

Predlog spremembe 43
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Znižana pristojbina, kot je določena v 
delu I Priloge, velja za homeopatska 
zdravila, kot so opredeljena v členu 1(5) 
Direktive 2001/83/ES, in za zdravila 
rastlinskega izvora, kot so opredeljena v 
členu 1(30) Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli, opisanimi v obrazložitvenem memorandumu predloga, in sicer so to 
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pravičnost, ustrezna povezava med opravljenim delom ter vrsto in višino pristojbine in 
sorazmernost, pa tudi stabilnost in izvedljivost za kategorijo homeopatskih zdravil, bi morala 
biti pristojbina za redno posodobljena poročila o varnosti zdravila na splošno znižana na 10 
odstotkov splošne pristojbine za redno posodobljena poročila o varnosti zdravila.

Predlog spremembe 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek pristojbine je določen v delu I 
Priloge.

2. Znesek pristojbine je določen v delu I 
Priloge. Agencija določi 3 skupine ocen 
redno posodobljenih poročil o varnosti 
zdravila, ki odražajo delovno obremenitev.

Or. en

Obrazložitev

Enotna pristojbina za oceno redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila, ki sploh ne 
upošteva delovne obremenitve, ni ustrezna. Toda v konkretnem primeru bi bilo primerno 
razvrstiti zadevne zdravilne učinkovine v tri skupine za oceno redno posodobljenih poročil o 
varnosti zdravila, in sicer glede na delovno obremenitev, ter z različnimi pristojbinami. To bi 
bil dobro uravnotežen pristop med potrebno standardizirano metodo na eni strani in 
izogibanjem neenaki obravnavi na drugi.

Predlog spremembe 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če mora redno posodobljeno poročilo o 
varnosti zdravila v zvezi s postopki iz 
odstavka 1 predložiti samo en imetnik 
dovoljenja za promet, Agencija zaračuna 
celotni znesek zadevne pristojbine 
navedenemu imetniku dovoljenja za 
promet.

3. Če mora redno posodobljeno poročilo o 
varnosti zdravila v zvezi s postopki iz 
odstavka 1 predložiti samo en imetnik 
dovoljenja za promet, Agencija zaračuna 
celotni znesek zadevne pristojbine 
navedenemu imetniku dovoljenja za 
promet. Vendar pa se v primerih težkega 
položaja, npr. zaradi ekonomskih 
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razlogov, povezanih z zadevnim 
proizvodom, uporablja najvišja zgornja 
meja pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije je za oceno redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila 
načrtovana pristojbina na podlagi postopkov, in sicer 19.500 EUR na zdravilno učinkovino. V 
primerih, ko to zadeva le enega imetnika dovoljenja za promet, bi bila takšna pristojbina 
lahko neupravičeno visoka, zlasti v primerih težkega položaja. Eden izmed takšnih primerov 
bi lahko bil, ko je letni prihodek od zadevnega proizvoda nizek in bi dodatni stroški privedli 
do položaja, v katerem bi se moral imetnik dovoljenju za promet odpovedati iz ekonomskih 
razlogov.

Predlog spremembe 46
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Spiros Danels (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če mora redno posodobljeno poročilo o 
varnosti zdravila v zvezi s postopki iz 
odstavka 1 predložiti samo en imetnik 
dovoljenja za promet, Agencija zaračuna 
celotni znesek zadevne pristojbine 
navedenemu imetniku dovoljenja za 
promet.

3. Če mora redno posodobljeno poročilo o 
varnosti zdravila v zvezi s postopki iz 
odstavka 1 predložiti samo en imetnik 
dovoljenja za promet, Agencija zaračuna 
celotni znesek zadevne pristojbine 
navedenemu imetniku dovoljenja za 
promet. V izjemnih okoliščinah lahko 
agencija dovoli, da se s pogajanji doseže 
dogovor, z namenom, da se edinemu 
imetniku dovoljenja za promet pomaga 
plačati ustrezno pristojbino.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi lahko koristila starim farmacevtskim zdravilom, ki jih v mnogih primerih 
proizvaja en imetnik dovoljenja za promet, in ko imetnik dovoljenja za promet predstavi 
dokaze o tem, da dobiček od določenega proizvoda ne zadošča za plačevanje prej omenjenih 
pristojbin.



PE523.004v01-00 26/61 AM\1009213SL.doc

SL

Predlog spremembe 47
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če imetnik dovoljenja za promet ne 
more pričakovati ekonomske koristi glede 
na pristojbino in če:
(a) gre pri prometu z zdravilom za javni 
interes zaradi terapevtskih indikacij ali
(b) je ciljna skupina proizvoda majhna,
se plačljivi znesek zmanjša na podlagi 
zahtevka, ki ga poda imetnik dovoljenja za 
promet, kot je določeno v drugem 
pododstavku odstavka 2 dela I  Priloge.

Or. en

Predlog spremembe 48
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Imetniki dovoljenja za promet, ki se 
jim zaračuna pristojbina iz tega člena, so 
oproščeni plačila vseh drugih pristojbin, 
ki jih zaračunajo pristojni organi za 
oceno iz odstavka 1, vključno z med 
drugim pristojbinami za spremembe, 
predložene v skladu s členoma 107g(2) in 
(4) Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe, ki so posledica ocene redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila, je treba 
razumeti kot sestavni del celotnega procesa ocenjevanja in zanje ne bi smeli dodatno 
zaračunavati na nacionalni ravni, saj ni potrebna druga znanstvena ocena.
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Predlog spremembe 49
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Spiros Danels (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za študije o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet iz 
člena 21a(b) ali člena 22a(1)(a) 
Direktive 2001/83/ES in člena 9(4)(cb) ali 
člena 10a(1)(a) Uredbe (ES) št. 726/2004 
Agencija zaračuna pristojbino za njihovo 
oceno, opravljeno v skladu s členi od 107n 
do 107q Direktive 2001/83/ES in 
členom 28b Uredbe (ES) št. 726/2004.

1. Za študije o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet iz 
člena 21a(b) ali člena 22a(1)(a) 
Direktive 2001/83/ES in člena 9(4)(cb) ali 
člena 10a(1)(a) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
ki so bile opravljene v več kot eni državi 
članici, Agencija zaračuna pristojbino za 
njihovo oceno, opravljeno v skladu s členi 
od 107n do 107q Direktive 2001/83/ES in 
členom 28b Uredbe (ES) št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 107 N(1) Direktive 2001/83/ES, ki predvideva izjemo za študije, ki jih 
izvedejo države članice.

Predlog spremembe 50
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če imetnik dovoljenja za promet ne 
more pričakovati ekonomske koristi glede 
na pristojbino in če:
(a) gre pri prometu z zdravilom za javni 
interes zaradi terapevtskih indikacij ali
(b) je ciljna skupina proizvoda majhna,
 se plačljivi znesek zmanjša na podlagi 
zahtevka, ki ga poda imetnik dovoljenja za 
promet, kot je določeno v drugem 
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pododstavku odstavka 2 dela II Priloge.

Or. en

Predlog spremembe 51
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Imetniki dovoljenja za promet, ki se jim 
zaračuna pristojbina iz tega člena, so 
oproščeni plačila vseh drugih pristojbin, ki 
jih zaračunajo pristojni organi za 
predložitev študij iz odstavka 1.

6. Imetniki dovoljenja za promet, ki se jim 
zaračuna pristojbina iz tega člena, so 
oproščeni plačila vseh drugih pristojbin, ki 
jih zaračunajo pristojni organi za 
predložitev študij iz odstavka 1, vključno z 
med drugim pristojbinami za spremembe, 
predložene v skladu s členoma 107g(2) in 
(4) Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe, ki so posledica ocene študij o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet, je treba razumeti kot sestavni del celotnega procesa ocenjevanja in zanje ne bi smeli 
dodatno zaračunavati na nacionalni ravni, saj ni potrebna druga znanstvena ocena.

Predlog spremembe 52
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija zaračuna pristojbino za oceno, 
opravljeno v zvezi s postopkom, ki se začne 
glede na rezultate vrednotenja podatkov o 
farmakovigilanci v skladu s členi od 107i 
do 107k Direktive 2001/83/ES, drugim 
pododstavkom člena 31(1) Direktive ali
členom 20(8) Uredbe (ES) št. 726/2004.

1. Agencija zaračuna pristojbino za oceno, 
opravljeno v okviru postopka, ki se začne 
glede na rezultate vrednotenja podatkov o 
farmakovigilanci v skladu s členi od 107i 
do 107k Direktive 2001/83/ES. Stroški, ki 
nastanejo v postopkih iz drugega 
pododstavka člena 31(1) Direktive
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2001/83/ES ali člena 20(8) Uredbe (ES) št. 
726/2004, vključujejo prispevek države 
članice, ki zahteva napotitev.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje varnosti zdravil s pomočjo dejavnosti farmakovigilance je tudi odgovornost 
javnega zdravstva. Zato države članice deloma finančno prispevajo. Takšen omejen prispevek 
držav članic in EU pa ne sme preprečevati poročanja o znakih in potrebnih napotitev. 
Prispevek države članice se zato ne zahteva v primerih nujnih postopkov Unije (iz členov 107i 
do 107k Direktive 2001/83/ES).

Predlog spremembe 53
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če imetnik dovoljenja za promet ne 
more pričakovati ekonomske koristi glede 
na pristojbino in če:
(a) gre pri prometu z zdravilom za javni 
interes zaradi terapevtskih indikacij ali
(b) je ciljna skupina proizvoda majhna,
se plačljivi znesek zmanjša na podlagi 
zahtevka, ki ga poda imetnik dovoljenja za 
promet, kot je določeno v drugem 
pododstavku odstavka 2 dela III Priloge.

Or. en

Predlog spremembe 54
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Imetniki dovoljenja za promet, ki se 
jim zaračuna pristojbina iz tega člena, so 
oproščeni plačila vseh drugih pristojbin, 
ki jih zaračunajo pristojni organi za 
oceno iz odstavka 1, vključno z med 
drugim pristojbinami za spremembe, 
predložene v skladu s členoma 34(3) in 
členom 35 Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe, ki so posledica ocene v zvezi z napotitvami, je treba razumeti kot sestavni del 
celotnega procesa ocenjevanja in zanje ne bi smeli dodatno zaračunavati na nacionalni ravni, 
saj ni potrebna druga znanstvena ocena.

Predlog spremembe 55
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Spiros Danels (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija za svoje dejavnosti 
farmakovigilance v zvezi s sistemi 
informacijske tehnologije v skladu s 
členom 24, členom 25a, členom 26 in 
členom 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
spremljanjem izbrane medicinske literature 
v skladu s členom 27 Uredbe in 
zaznavanjem znakov v skladu s 
členom 28a Uredbe enkrat letno zaračuna 
pavšalno pristojbino v skladu z delom IV 
Priloge.

1. Agencija za svoje dejavnosti 
farmakovigilance v zvezi s sistemi 
informacijske tehnologije v skladu s 
členom 24, členom 25a, členom 26 in 
členom 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004, 
spremljanjem izbrane medicinske literature 
v skladu s členom 27 Uredbe in 
zaznavanjem znakov v skladu s 
členom 28a Uredbe zaračuna enkratno
pavšalno pristojbino v skladu z delom IV 
Priloge.

Or. en

Obrazložitev

Zgradila se bo podatkovna zbirka. Nato se predvideva, da bo sprejeta nova uredba.
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Predlog spremembe 56
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če imetnik dovoljenja za promet ne 
more pričakovati ekonomske koristi glede 
na pristojbino in če:
(a) gre pri prometu z zdravilom za javni 
interes zaradi terapevtskih indikacij ali
(b) je ciljna skupina proizvoda majhna,
se plačljivi znesek zmanjša na podlagi 
zahtevka, ki ga poda imetnik dovoljenja za 
promet, kot je določeno v drugem 
pododstavku odstavka 2 dela IV Priloge.

Or. en

Predlog spremembe 57
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znižana letna pavšalna pristojbina iz 
dela IV Priloge se uporablja za zdravila iz 
člena 10(1) in člena 10a 
Direktive 2001/83/ES ter za odobrena
homeopatska zdravila in odobrena 
zdravila rastlinskega izvora iz člena 1(5) 
oziroma člena 1(30) Direktive 2001/83/ES.

5. Znižana letna pavšalna pristojbina iz 
dela IV Priloge se uporablja za zdravila iz 
člena 10(1) in člena 10a 
Direktive 2001/83/ES ter za odobrena 
zdravila rastlinskega izvora iz člena 1(30) 
Direktive 2001/83/ES. Za odobrena 
homeopatska zdravila iz člena 1(5) 
Direktive 2001/83/ES se pavšalna 
pristojbina ne uporablja.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 58
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znižana letna pavšalna pristojbina iz 
dela IV Priloge se uporablja za zdravila iz
člena 10(1) in člena 10a 
Direktive 2001/83/ES ter za odobrena 
homeopatska zdravila in odobrena zdravila 
rastlinskega izvora iz člena 1(5) oziroma 
člena 1(30) Direktive 2001/83/ES.

5. Znižana letna pavšalna pristojbina iz 
dela IV Priloge se uporablja za zdravila iz 
člena 10a Direktive 2001/83/ES ter za 
odobrena homeopatska zdravila in 
odobrena zdravila rastlinskega izvora iz 
člena 1(5) oziroma člena 1(30) 
Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Načelo sistematičnega znižanja letne pavšalne pristojbine za vsa generična zdravila ne more 
biti upravičeno, zato se to znižanje črta.

Predlog spremembe 59
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znižana letna pavšalna pristojbina iz 
dela IV Priloge se uporablja za zdravila iz 
člena 10(1) in člena 10a 

5. Znižana letna pavšalna pristojbina iz 
dela IV Priloge se uporablja za generična
zdravila iz člena 10(1) in zdravila, 
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Direktive 2001/83/ES ter za odobrena 
homeopatska zdravila in odobrena zdravila 
rastlinskega izvora iz člena 1(5) oziroma 
člena 1(30) Direktive 2001/83/ES.

odobrena na podlagi določb v zvezi z 
dobro uveljavljeno medicinsko uporabo iz
člena 10a Direktive 2001/83/ES, za vsa 
zdravila, ki so v Skupnosti odobrena 
najmanj 10 let ter za odobrena 
homeopatska zdravila in odobrena zdravila 
rastlinskega izvora iz člena 1(5) oziroma 
člena 1(30) Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enakopravne pogoje, bi se morala znižana letna pristojbina uporabljati za 
proizvode z dobro uveljavljenim varnostnim profilom.

Predlog spremembe 60
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Agencija zaračuna letno pavšalno 
pristojbino z izdajo računov imetnikom 
dovoljenj za promet najpozneje do 
31. januarja vsako koledarsko leto za 
zadevno koledarsko leto. Zapadle 
pristojbine iz tega člena se plačajo v
tridesetih koledarskih dneh od datuma, ko 
imetnik dovoljenja za promet prejme 
račun.

7. Agencija zaračuna letno pavšalno 
pristojbino z izdajo računov imetnikom 
dovoljenj za promet najpozneje do 
31. januarja vsako koledarsko leto za 
zadevno koledarsko leto. Zapadle 
pristojbine iz tega člena se plačajo v
časovnem okviru, določenem v Direktivi 
2011/7/ES, od datuma, ko imetnik 
dovoljenja za promet prejme račun, 
oziroma v izjemnih okoliščinah v 
časovnem okviru, za katerega se 
neodvisno dogovorita Agencija in imetnik 
dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Rok, do katerega mora imetnik dovoljenja za promet plačati pristojbino, mora biti v skladu z 
Direktivo 2011/7/ES, ki navaja 30 koledarskih dni ali 60 koledarskih dni, ko to upravičujejo 
izredne okoliščine. Vendar pa bi morala obstajati možnost za dodatno prožnost v tem 
postopku, če se Agencija in imetnik dovoljenja za promet neodvisno dogovorita o časovnem 
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okviru. To lahko v trenutni gospodarski situaciji pomaga podjetjem pri njihovem denarnem 
toku.

Predlog spremembe 61
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja znižano letno pavšalno 
pristojbino v skladu s členom 7(5), v ta 
namen poda Agenciji izjavo. Agencija 
uporabi znižanje na podlagi navedene 
izjave, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. 
Če imetnik dovoljenja za promet poda 
izjavo po prejemu računa Agencije, se 
izjava poda v tridesetih koledarskih dneh 
po prejemu zadevnega računa.

3. Vsak imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja znižano letno pavšalno 
pristojbino v skladu s členom 7(5), v ta 
namen poda Agenciji izjavo. Agencija 
uporabi znižanje na podlagi navedene 
izjave, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. 
Če imetnik dovoljenja za promet poda 
izjavo po prejemu računa Agencije, se 
izjava poda v tridesetih koledarskih dneh 
po prejemu zadevnega računa. Za namene 
tega odstavka Komisija objavi smernice, 
kako naj imetnik dovoljenja za promet to 
izjavo oblikuje.

Or. en

Predlog spremembe 62
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja znižano letno pavšalno 
pristojbino v skladu s členom 7(5), v ta 
namen poda Agenciji izjavo. Agencija 
uporabi znižanje na podlagi navedene 
izjave, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. 
Če imetnik dovoljenja za promet poda 
izjavo po prejemu računa Agencije, se 
izjava poda v tridesetih koledarskih dneh 

3. Vsak imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja znižano letno pavšalno 
pristojbino v skladu s členom 7(5), v ta 
namen poda Agenciji izjavo. Komisija 
objavi smernice, kako naj imetnik 
dovoljenja za promet to izjavo oblikuje. 
Agencija uporabi znižanje na podlagi 
navedene izjave, če so izpolnjeni zahtevani 
pogoji. Če imetnik dovoljenja za promet 
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po prejemu zadevnega računa. poda izjavo po prejemu računa Agencije, 
se izjava poda v tridesetih koledarskih 
dneh po prejemu zadevnega računa.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti in preglednosti bi morala Komisija objaviti jasne smernice, 
kako naj imetnik dovoljenja za promet predstavi svojo izjavo, ko zaprosi za znižano pavšalno 
letno pristojbino iz člena 7(5).

Predlog spremembe 63
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija lahko kadarkoli zahteva 
dokazilo, da so pogoji za znižanje ali 
oprostitev plačila pristojbin izpolnjeni. V 
navedenem primeru imetnik dovoljenja za 
promet, ki uveljavlja ali je uveljavljal 
pravico do znižanja ali oprostitve plačila v 
skladu s to uredbo, predloži Agenciji 
informacije, potrebne za dokazovanje 
skladnosti z ustreznimi pogoji.

4. Agencija lahko kadarkoli zahteva 
dokazilo, da so pogoji za znižanje ali 
oprostitev plačila pristojbin izpolnjeni. V 
navedenem primeru imetnik dovoljenja za 
promet, ki uveljavlja ali je uveljavljal 
pravico do znižanja ali oprostitve plačila v 
skladu s to uredbo, predloži Agenciji 
informacije, potrebne za dokazovanje 
skladnosti z ustreznimi pogoji, da bi 
slednja lahko preverila, ali so ti pogoji 
izpolnjeni.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki dovoljenja za promet Agenciji dejavno zagotovijo dokaze, da so upravičeni do 
uveljavljanja pravice do znižanja pristojbine ali oprostitve njenega plačila, da lahko Agencija 
po potrebi preveri, ali so ti dokazi točni.

Predlog spremembe 64
Michèle Rivasi
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija lahko kadarkoli zahteva 
dokazilo, da so pogoji za znižanje ali 
oprostitev plačila pristojbin izpolnjeni. V 
navedenem primeru imetnik dovoljenja za 
promet, ki uveljavlja ali je uveljavljal 
pravico do znižanja ali oprostitve plačila v 
skladu s to uredbo, predloži Agenciji 
informacije, potrebne za dokazovanje 
skladnosti z ustreznimi pogoji.

4. Agencija lahko kadarkoli zahteva 
dokazilo, da so pogoji za znižanje ali 
oprostitev plačila pristojbin izpolnjeni. V 
navedenem primeru imetnik dovoljenja za 
promet, ki uveljavlja ali je uveljavljal 
pravico do znižanja ali oprostitve plačila v 
skladu s to uredbo, v roku sedmih 
koledarskih dni od prejema zahteve
predloži Agenciji informacije, potrebne za 
dokazovanje skladnosti z ustreznimi 
pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo določiti rok za takšno dokazovanje.

Predlog spremembe 65
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja ali je uveljavljal pravico do 
znižanja ali oprostitve plačila pristojbin iz 
te uredbe, ne dokaže, da je upravičen do 
takega znižanja ali oprostitve plačila, se 
znesek pristojbine iz Priloge zviša za deset
odstotkov in Agencija zaračuna tako 
izračunani polni znesek zadevne 
pristojbine ali, če je ustrezno, razliko do 
tako izračunanega polnega zneska ustrezne 
pristojbine.

5. Če imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja ali je uveljavljal pravico do 
znižanja ali oprostitve plačila pristojbin iz 
te uredbe, ne dokaže, da je upravičen do 
takega znižanja ali oprostitve plačila, se 
znesek pristojbine iz Priloge zviša za
dvajset odstotkov in Agencija zaračuna 
tako izračunani polni znesek zadevne 
pristojbine ali, če je ustrezno, razliko do 
tako izračunanega polnega zneska ustrezne 
pristojbine.

Or. en
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Obrazložitev

Uveljavljanje pravice do znižanja ali oprostitve plačila pristojbin zahteva od imetnika 
dovoljenja za promet, da temeljito prouči, ali je predvidel razlog za takšno znižanje ali 
oprostitev.

Predlog spremembe 66
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja ali je uveljavljal pravico do 
znižanja ali oprostitve plačila pristojbin iz 
te uredbe, ne dokaže, da je upravičen do 
takega znižanja ali oprostitve plačila, se 
znesek pristojbine iz Priloge zviša za deset 
odstotkov in Agencija zaračuna tako 
izračunani polni znesek zadevne 
pristojbine ali, če je ustrezno, razliko do 
tako izračunanega polnega zneska 
ustrezne pristojbine.

5. Če imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja ali je uveljavljal pravico do 
znižanja ali oprostitve plačila pristojbin iz 
te uredbe, ne dokaže, da je upravičen do 
takega znižanja ali oprostitve plačila, se
zaračuna polni znesek pristojbine iz 
Priloge.

Or. en

Obrazložitev

V primeru neuspešnega uveljavljanja pravice do znižanja pristojbine za postopek bi bil 
kazenski pribitek nesorazmerno visok, tudi več tisoč evrov za podjetja. Tako visoka kazen ni 
potrebna in ohranitev prvotne osnovne pristojbine bi morala zadostovati.

Predlog spremembe 67
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja ali je uveljavljal pravico do 
znižanja ali oprostitve plačila pristojbin iz 

5. Če imetnik dovoljenja za promet, ki 
uveljavlja ali je uveljavljal pravico do 
znižanja ali oprostitve plačila pristojbin iz 
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te uredbe, ne dokaže, da je upravičen do 
takega znižanja ali oprostitve plačila, se 
znesek pristojbine iz Priloge zviša za deset
odstotkov in Agencija zaračuna tako 
izračunani polni znesek zadevne 
pristojbine ali, če je ustrezno, razliko do 
tako izračunanega polnega zneska ustrezne 
pristojbine.

te uredbe, ne dokaže, da je upravičen do 
takega znižanja ali oprostitve plačila, se 
znesek pristojbine iz Priloge zviša za
petdeset odstotkov in Agencija zaračuna 
tako izračunani polni znesek zadevne 
pristojbine ali, če je ustrezno, razliko do 
tako izračunanega polnega zneska ustrezne 
pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev učinkovitosti morajo biti ukrepi proti predložitvi napačnih informacij strogi.

Predlog spremembe 68
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec za oceno redno posodobljenih 
poročil o varnosti zdravila iz člena 4;

(c) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec ali soporočevalec za oceno 
redno posodobljenih poročil o varnosti 
zdravila iz člena 4;

Or. en

Predlog spremembe 69
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če je država članica imenovala 
predstavnika v skupini za usklajevanje, ki 
deluje kot poročevalec v zvezi z oceno 
redno posodobljenih poročil o varnosti 

(d) če je država članica imenovala 
predstavnika v skupini za usklajevanje, ki 
deluje kot poročevalec ali soporočevalec v 
zvezi z oceno redno posodobljenih poročil 
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zdravila iz člena 4; o varnosti zdravila iz člena 4;

Or. en

Predlog spremembe 70
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec za oceno študij o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet 
iz člena 5;

(e) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec ali soporočevalec za oceno 
študij o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet iz člena 5;

Or. en

Predlog spremembe 71
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec za predložene napotitve iz 
člena 6.

(f) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec za predložene napotitve iz 
člena 6. V tem primeru država članica (oz. 
države članice), ki je sprožila napotitev, 
zagotovi vse potrebne podatke o znakih, 
vendar se ne izbere za poročevalko ali 
soporočevalko za to napotitev. 

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da so edini razlogi za sprožitev napotitve varnost bolnikov, kakovost ter 
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vprašanja, povezana z proizvodnjo ali učinkovitostjo, ter da se prepreči vtis, da je mogoče 
navzkrižje interesov, država članica (oz. države članice), ki sproži napotitev, ne sme biti 
izbrana za poročevalko ali soporočevalko za dotično napotitev.

Predlog spremembe 72
Linda McAvan

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec za predložene napotitve iz 
člena 6.

(f) če je država članica imenovala člana 
Odbora za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance, ki deluje kot 
poročevalec za predložene napotitve iz 
člena 6. Če država članica prostovoljno 
sproži napotitev in je imenovana za 
poročevalko oz. soporočevalko, prejme le 
50 % plačila.

Or. en

Obrazložitev

Ko se država članica odloči sprožiti napotitev, je lahko imenovana za poročevalko ali 
soporočevalko, vendar pa mora biti finančno udeležena pri stroških napotitve z namenom, da 
se prepreči morebitno navzkrižje interesov.

Predlog spremembe 73
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Odbor za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance ali skupina za 
usklajevanje odloči, da imenuje 
soporočevalca, se plačilo razdeli med 
poročevalca in soporočevalca.

Če se Odbor za ocenjevanje tveganja na 
področju farmakovigilance ali skupina za 
usklajevanje odloči, da imenuje 
soporočevalca, se plačilo razdeli med 
poročevalca in soporočevalca, na podlagi 
jasnih in preglednih računov, na katerih 
so natančno navedeni število delovnih ur, 
ki so jih poročevalec in soporočevalci 



AM\1009213SL.doc 41/61 PE523.004v01-00

SL

opravili v zvezi z vsakim delom ocene, in s 
tem povezani stroški. Število ur se 
predstavi na razumljiv, utemeljen in 
dokazljiv način.

Or. en

Obrazložitev

Podrobni stroški storitev poročevalcev in soporočevalcev se jasno navedejo na računih, 
poslanih Agenciji.

Predlog spremembe 74
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačilo iz odstavka 1 se izvede, šele ko 
je bilo končno poročilo o oceni za 
priporočilo, ki naj bi ga sprejel Odbor za 
ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance, dano na voljo Agenciji.

3. Plačilo iz odstavka 1 se izvede, šele ko 
je bilo končno poročilo o oceni za 
priporočilo, ki naj bi ga sprejel Odbor za 
ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance, dano na voljo Agenciji.
To poročilo se predloži v celotni in delovni 
verziji, prevedeno v delovni jezik Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalci in soporočevalci so odgovorni za pripravo poročila, v celoti prevedenega v 
delovni jezik Agencije. Če poročevalci in soporočevalci pripravijo poročilo le v svojem jeziku 
ali v slabem prevodu in mora Agencija posledično poskrbeti za prevod, bi moral delež 
pristojbine biti drugačen.

Predlog spremembe 75
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Plačilo se izvede v skladu s pisno 
pogodbo iz prvega pododstavka 
člena 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004.
Bančne stroške, povezane z izvedbo 
plačila, krije Agencija.

5. Plačilo se izvede v skladu s pisno 
pogodbo iz prvega pododstavka 
člena 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 in v 
časovnem okviru iz Direktive 2011/7/ES.
Bančne stroške, povezane z izvedbo 
plačila, krije Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Rok, do katerega mora Agencija plačati poročevalca države članice, mora biti v skladu z 
Direktivo 2011/7/ES, ki navaja 30 koledarskih dni ali 60 koledarskih dni, ko to upravičujejo 
izredne okoliščine.

Predlog spremembe 76
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če namena plačila ni mogoče ugotoviti,
Agencija določi rok, v katerem jo imetnik 
dovoljenja za promet pisno obvesti o 
namenu plačila. Če Agencija pred iztekom 
roka ne prejme obvestila o namenu 
plačila, se plačilo šteje za neveljavno in 
zadevni znesek se vrne imetniku dovoljenja 
za promet.

2. Če namena plačila ni mogoče ugotoviti
in ni pisno sporočeno Agenciji v roku 30 
dni, se plačilo šteje za neveljavno in 
zadevni znesek se vrne imetniku dovoljenja 
za promet.

Or. en

Obrazložitev

Roki za zagotovitev podrobnih informacij o namenu posameznega plačila bi morali biti jasno 
določeni že v zakonodaji, da se prepreči dodatno upravno breme za Agencijo.

Predlog spremembe 77
Marina Yannakoudakis
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija pri pripravi ocene celotnih 
odhodkov in prihodkov za naslednje 
proračunsko leto v skladu s členom 67(6) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 vključi podrobne 
informacije o prihodkih iz pristojbin, 
povezanih z dejavnostmi farmakovigilance.
Te informacije se navedejo posebej za 
letno pavšalno pristojbino in posebej za 
pristojbine za posamezne postopke iz 
člena 3(a). Agencija zagotovi tudi posebne 
analitične informacije o svojih prihodkih in 
odhodkih, povezanih z dejavnostmi 
farmakovigilance, ki omogočajo 
razlikovanje med letno pavšalno 
pristojbino in posameznimi pristojbinami 
za postopke iz člena 3(a).

Agencija pri pripravi ocene celotnih 
odhodkov in prihodkov za naslednje 
proračunsko leto v skladu s členom 67(6) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 vključi podrobne 
informacije o prihodkih iz pristojbin, 
povezanih z dejavnostmi farmakovigilance, 
ki temeljijo na številu vnosov 
zaračunljivih enot v podatkovno zbirko.
Agencija zagotovi tudi posebne analitične 
informacije o svojih prihodkih in 
odhodkih, povezanih z dejavnostmi 
farmakovigilance, ki omogočajo 
razlikovanje med letno pavšalno 
pristojbino in posameznimi pristojbinami 
za postopke iz člena 3(a).

Or. en

Obrazložitev

Za pravilno napoved in predvidevanje skupnega proračuna je priporočljivo njegovo višino 
povezati samo z letno pavšalno pristojbino. To tudi omogoča, da poročevalci držav članic 
prejmejo večji delež vsote pristojbin za postopke.

Predlog spremembe 78
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršni direktor Agencije letno zagotovi 
Komisiji in upravnemu odboru informacije 
o sestavinah, ki lahko vplivajo na stroške, 
ki se krijejo s pristojbinami iz te uredbe. Te 
informacije vključujejo razčlenitev 
stroškov za predhodno leto in napoved za 
naslednje leto. Izvršni direktor Agencije 
zagotovi Komisiji in upravnemu odboru 

2. Izvršni direktor Agencije letno zagotovi 
Komisiji, upravnemu odboru, Računskemu 
sodišču in državam članicam informacije 
o sestavinah, ki lahko vplivajo na stroške, 
ki se krijejo s pristojbinami iz te uredbe. Te 
informacije vključujejo razčlenitev 
stroškov za predhodno leto in napoved za 
naslednje leto. Izvršni direktor Agencije
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enkrat letno tudi informacije o uspešnosti 
iz dela V Priloge na podlagi kazalnikov 
uspešnosti iz odstavka 3.

tudi javno objavi ta pregled v javnem 
letnem poročilu Agencije. Izvršni direktor 
Agencije zagotovi Komisiji in upravnemu 
odboru enkrat letno tudi informacije o 
uspešnosti iz dela V Priloge na podlagi 
kazalnikov uspešnosti iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Pri postopkih v zvezi s pristojbinami sta pomembni preglednost in odprtost, da se preprečijo 
in izpodbijajo nepravilnosti na računih in da se podjetjem pomaga pri legitimnim pritožbam 
proti obstoječim stroškom ali pri uspešnem načrtovanju prihodnjih stroškov.

Predlog spremembe 79
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršni direktor Agencije letno zagotovi
Komisiji in upravnemu odboru
informacije o sestavinah, ki lahko vplivajo 
na stroške, ki se krijejo s pristojbinami iz te 
uredbe. Te informacije vključujejo 
razčlenitev stroškov za predhodno leto in 
napoved za naslednje leto. Izvršni direktor 
Agencije zagotovi Komisiji in upravnemu 
odboru enkrat letno tudi informacije o 
uspešnosti iz dela V Priloge na podlagi 
kazalnikov uspešnosti iz odstavka 3.

2. Izvršni direktor Agencije v letnem 
poročilu, ki ga predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, 
Računskemu sodišču in državam 
članicam v skladu s členom 65(10) 
Uredbe (ES) št. 726/2004, zagotovi 
informacije o sestavinah, ki lahko vplivajo 
na stroške, ki se krijejo s pristojbinami iz te 
uredbe. Te informacije vključujejo 
razčlenitev stroškov za predhodno leto in 
napoved za naslednje leto. Agencija ta 
pregled tudi objavi v svojem javnem 
letnem poročilu. Izvršni direktor Agencije 
zagotovi Komisiji in upravnemu odboru 
enkrat letno tudi informacije o uspešnosti 
iz dela V Priloge na podlagi kazalnikov 
uspešnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršni direktor Agencije letno zagotovi
Komisiji in upravnemu odboru
informacije o sestavinah, ki lahko vplivajo 
na stroške, ki se krijejo s pristojbinami iz te 
uredbe. Te informacije vključujejo 
razčlenitev stroškov za predhodno leto in 
napoved za naslednje leto. Izvršni direktor 
Agencije zagotovi Komisiji in upravnemu 
odboru enkrat letno tudi informacije o 
uspešnosti iz dela V Priloge na podlagi 
kazalnikov uspešnosti iz odstavka 3.

2. Izvršni direktor Agencije v letnem 
poročilu, ki ga predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, 
Računskemu sodišču in državam 
članicam v skladu s členom 65(10) 
Uredbe (ES) št. 726/2004, zagotovi 
informacije o sestavinah, ki lahko vplivajo 
na stroške, ki se krijejo s pristojbinami iz te 
uredbe. Te informacije vključujejo 
razčlenitev stroškov za predhodno leto in 
napoved za naslednje leto. Agencija ta 
pregled tudi objavi v svojem javnem 
letnem poročilu. Izvršni direktor Agencije 
zagotovi Komisiji in upravnemu odboru 
enkrat letno tudi informacije o uspešnosti 
iz dela V Priloge na podlagi kazalnikov 
uspešnosti iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi dostopno in pregledno finančno poročanje, ki ga opravlja 
Evropska agencija za zdravila.

Predlog spremembe 81
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija glede na rezultate spremljanja 
iz odstavka 4 po potrebi prilagodi zneske 
pristojbin in zneske plačil za poročevalce 
iz Priloge v skladu s členom 16. Navedene 

5. Komisija glede na rezultate spremljanja 
iz odstavka 4 po potrebi prilagodi zneske 
pristojbin in zneske plačil za poročevalce
in soporočevalce iz Priloge v skladu s 
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prilagoditve začnejo veljati 1. aprila po 
začetku veljavnosti ustreznega akta o 
spremembi.

členom 16. Navedene prilagoditve začnejo 
veljati 1. aprila po začetku veljavnosti 
ustreznega akta o spremembi.

Or. en

Predlog spremembe 82
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov za spremembo delov od I 
do V Priloge.

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov za spremembo delov od I 
do V Priloge izključno za namene 
upoštevanja inflacije. O povečanju ali 
zmanjšanju pristojbin se odloči v okviru 
celostnega pregleda režima pristojbin 
Agencije, ki je načrtovan za začetek leta 
2015.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bo leta 2015 sprejela predlog o pregledu vseh pristojbin, ki jih zaračunava 
Agencija. Takrat bo Komisija predlagala, da se uredba o pristojbinah razveljavi in se 
pristojbine vključijo v novi splošni pravni instrument. Zato pred letom 2015 ne bo treba 
spreminjati pristojbin, razen tega, da se upoštevajo inflacijska nihanja.

Predlog spremembe 83
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse spremembe zneskov temeljijo na 
oceni stroškov Agencije in stroškov ocen, 
ki jih zagotovijo poročevalci v skladu s 
členom 9, ali na spremljanju stopnje 

2. Vse spremembe zneskov temeljijo na
pregledni in odprti oceni stroškov 
Agencije in stroškov ocen, ki jih zagotovijo 
poročevalci v skladu s členom 9, ali na 
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inflacije iz člena 15(4). spremljanju stopnje inflacije iz člena 15(4).

Or. en

Predlog spremembe 84
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse spremembe zneskov temeljijo na 
oceni stroškov Agencije in stroškov ocen, 
ki jih zagotovijo poročevalci v skladu s 
členom 9, ali na spremljanju stopnje 
inflacije iz člena 15(4).

2. Vse spremembe zneskov temeljijo na
pregledni oceni stroškov Agencije in 
stroškov ocen, ki jih zagotovijo
poročevalci v skladu s členom 9, ali na 
spremljanju stopnje inflacije iz člena 15(4).

Or. en

Predlog spremembe 85
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse spremembe zneskov temeljijo na 
oceni stroškov Agencije in stroškov ocen, 
ki jih zagotovijo poročevalci v skladu s 
členom 9, ali na spremljanju stopnje 
inflacije iz člena 15(4).

2. Vse spremembe zneskov temeljijo na
pregledni oceni stroškov Agencije in 
stroškov ocen, ki jih zagotovijo 
poročevalci v skladu s členom 9, ali na 
spremljanju stopnje inflacije iz člena 15(4).

Or. en

Predlog spremembe 86
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)



PE523.004v01-00 48/61 AM\1009213SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V času sprejemanja te uredbe je število 
zaračunljivih enot, ki se uporabljajo kot 
podlaga za izračune [...].

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in berljivosti bi bilo treba število zaračunljivih enot, ki se uporabljajo za 
izračun pristojbin, navesti neposredno v besedilu Uredbe.

Predlog spremembe 87
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Letna pavšalna pristojbina iz člena 7 
in dela IV Priloge začne veljati šele šest 
mesecev od datuma, ko Agencija razglasi, 
da podatkovna zbirka Eudravigilance 
popolnoma deluje, ob uporabi tretjega 
pododstavka člena 24(2) Uredbe št. 
726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi morala biti zmožna izvajati vse dejavnosti, ki jih krije letna pavšalna pristojbina, 
kot je navedeno v zakonodaji. Da bi bilo to mogoče, mora biti podatkovna zbirka popolnoma 
pripravljena za uporabo in mora ustrezno delovati, preden lahko Agencija zaračunava to 
pristojbino.

Predlog spremembe 88
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojbina za oceno redno 
posodobljenih poročil o varnosti zdravila 
znaša 19 500 EUR na postopek. Ustrezno 
plačilo za poročevalca znaša 13 100 EUR.

1. Pristojbina za oceno redno 
posodobljenih poročil o varnosti zdravila 
znaša 19 500 EUR na postopek. Ustrezno 
plačilo za poročevalca znaša 13 100 EUR, 
ustrezno plačilo za soporočevalca pa 1 
500 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila večino dela opravi 
poročevalec, toda delo soporočevalca bi moralo biti prav tako plačano.

Predlog spremembe 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z uporabo člena 4(2) veljajo naslednji 
zneski:
(i) kategorija 1: 100 % zadevnega zneska;
(ii) kategorija 2: 50 % zadevnega zneska;
(iii) kategorija 3: 10 % zadevnega zneska.

Or. en

Obrazložitev

Enotna pristojbina za oceno redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila, ki sploh ne 
upošteva delovne obremenitve, ni ustrezna. Do neke mere je legitimno uporabljati 
standardizirano metodo izračunavanja pristojbine. Toda v konkretnem primeru bi bilo 
primerno razvrstiti zadevne zdravilne učinkovine v tri skupine za oceno redno posodobljenih 
poročil o varnosti zdravila, in sicer glede na delovno obremenitev, ter z različnimi 
pristojbinami.
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Predlog spremembe 90
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Imetniki dovoljenja za promet ali 
potrdila o registraciji za homeopatska 
zdravila ali zdravila rastlinskega izvora iz 
člena 4(1a) plačajo 10 odstotkov vsote, 
določene v odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli, opisanimi v obrazložitvenem memorandumu predloga, in sicer so to 
pravičnost, ustrezna povezava med opravljenim delom ter vrsto in višino pristojbine in 
sorazmernost, pa tudi stabilnost in izvedljivost za kategorijo homeopatskih zdravil, bi morala 
biti pristojbina za redno posodobljena poročila o varnosti zdravila na splošno znižana na 10 
odstotkov splošne pristojbine za redno posodobljena poročila o varnosti zdravila.

Predlog spremembe 91
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z uporabo člena 4(5) plačajo mala in 
srednje velika podjetja 60 odstotkov 
zadevnega zneska.

2. Z uporabo prvega pododstavka
člena 4(5) plačajo mala in srednje velika 
podjetja 60 odstotkov zadevnega zneska.

Z uporabo drugega pododstavka 
člena 4(5) plačajo imetniki dovoljenja za 
promet do 60 odstotkov zadevnega zneska.

Or. en

Predlog spremembe 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle
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Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Z uporabo člena 4(3) v primerih 
težkega položaja zadevni imetnik 
dovoljenja za promet plača pristojbino v 
najvišjem znesku 40 odstotkov zadevnega 
zneska.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije je za oceno redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila 
načrtovana pristojbina na podlagi postopkov, in sicer 19.500 EUR na zdravilno učinkovino. V 
primerih, ko to zadeva le enega imetnika dovoljenja za promet, bi bila takšna pristojbina 
lahko neupravičeno visoka, zlasti v primerih stiske. Eden izmed takšnih primerov bi lahko bil, 
ko je letni prihodek od zadevnega proizvoda nizek in bi dodatni stroški privedli do položaja, v 
katerem bi se moral imetnik dovoljenju za promet odpovedati iz ekonomskih razlogov.

Predlog spremembe 93
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje desetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje dvajsetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Or. en

Obrazložitev

Uveljavljanje pravice do znižanja ali oprostitve plačila pristojbin zahteva od imetnika 
dovoljenja za promet, da temeljito prouči, ali je predvidel razlog za takšno znižanje ali 
oprostitev.
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Predlog spremembe 94
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje desetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje petdesetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Or. en

Predlog spremembe 95
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del II – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojbina za oceno študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet 
znaša 43 000 EUR. Ustrezno plačilo za 
poročevalca znaša 18 200 EUR.

1. Pristojbina za oceno študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet 
znaša 43 000 EUR. Ustrezno plačilo za 
poročevalca znaša 30 000 EUR, ustrezno 
plačilo za soporočevalca pa 10 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Ocena študij o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet predstavlja veliko dela za 
pristojni nacionalni organ, ki prevzame vlogo poročevalca, soporočevalec pa bi moral prav 
tako prejeti del pristojbine za opravljeno delo.

Predlog spremembe 96
Peter Liese
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Predlog uredbe
Priloga – del II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z uporabo člena 5(4) plačajo mala in 
srednje velika podjetja 60 odstotkov 
zadevnega zneska.

2. Z uporabo prvega pododstavka člena 
5(4) plačajo mala in srednje velika podjetja 
60 odstotkov zadevnega zneska.

Z uporabo drugega pododstavka 
člena 5(4) plačajo imetniki dovoljenja za 
promet do 60 odstotkov zadevnega zneska.

Or. en

Predlog spremembe 97
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga – del II – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje desetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje dvajsetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Or. en

Obrazložitev

Uveljavljanje pravice do znižanja ali oprostitve plačila pristojbin zahteva od imetnika 
dovoljenja za promet, da temeljito prouči, ali je predvidel razlog za takšno znižanje ali 
oprostitev.

Predlog spremembe 98
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del II – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje desetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

4. Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje petdesetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Or. en

Predlog spremembe 99
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojbina za oceno postopka iz
člena 6(1) znaša 168 600 EUR. Ustrezno 
plačilo za poročevalca znaša 45 100 EUR.

1. Pristojbina za oceno postopka iz člena 
6(1) znaša [...], če sta vključeni ena ali dve 
zdravilni učinkovini. Ta pristojbina se 
poviša za [...] EUR za vsako dodatno 
zdravilno učinkovino, vključeno v 
postopek. Ustrezno plačilo za poročevalca
in soporočevalca znaša 50 % skupne 
zaračunane pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalci in soporočevalci iz držav članic bi morali biti pravično plačani, kar bi jih 
spodbudilo k temu, da bi se javili za delo v zvezi z obravnavo napotitev.

Predlog spremembe 100
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojbina za oceno postopka iz 
člena 6(1) znaša 168 600 EUR. Ustrezno 
plačilo za poročevalca znaša 45 100 EUR.

1. Pristojbina za oceno postopka iz 
člena 6(1) znaša 168 600 EUR. Ustrezno 
plačilo za poročevalca znaša 70 000 EUR, 
ustrezno plačilo za soporočevalca pa 70 
000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Ocena v zvezi z napotitvijo zaradi varnosti predstavlja veliko dela, saj poročevalec in 
soporočevalec opravita vsak od 500 do 800 delovnih ur. 

Predlog spremembe 101
Linda McAvan

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojbina za oceno postopka iz
člena 6(1) znaša 168 600 EUR. Ustrezno 
plačilo za poročevalca znaša 45 100 EUR.

1. Pristojbina za oceno postopka iz člena 
6(1) znaša 168 600 EUR, če sta vključeni 
ena ali dve zdravilni učinkovini. Ta 
pristojbina se poviša za 15 % za vsako 
dodatno zdravilno učinkovino, vključeno v 
postopek.
Ustrezno plačilo za poročevalca in enega 
ali več soporočevalcev znaša 78 400 EUR. 
Za vsako dodatno ocenjeno zdravilno 
učinkovino se to plačilo zviša za 15 %.

Or. en

Obrazložitev

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
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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.

Predlog spremembe 102
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Znesek te pristojbine se plača deloma 
iz javnih sredstev, namenjenih tem novim 
nalogam na področju farmakovigilance, 
deloma pa ga plača imetnik dovoljenja za 
promet.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi povečanja preglednosti, objektivnosti in neodvisnosti ocen bi moral sredstva za te 
nove naloge na področju farmakovigilance zagotavljati proračun EU.

Predlog spremembe 103
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z uporabo člena 6(5) plačajo mala in 
srednje velika podjetja 60 odstotkov 
zadevnega zneska.

2. Z uporabo prvega pododstavka
člena 6(5) plačajo mala in srednje velika 
podjetja 60 odstotkov zadevnega zneska.

Z uporabo drugega pododstavka 
člena 6(5) plačajo imetniki dovoljenja za 
promet do 60 odstotkov zadevnega zneska.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Priloga – del III– odstavek 3 – pododstavek 2 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) poznejšo uporabo znižanja iz 
odstavka 2 dela II te priloge in oprostitvijo 
plačila iz člena 1(3), če je ustrezno.

(ii) poznejšo uporabo znižanja iz 
odstavka 2 dela III te priloge in 
oprostitvijo plačila iz člena 1(3), če je 
ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Del II v prvotnem predlogu Komisije se nanaša na člen 5(4) o oceni študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet. Del III pa se nanaša na člen 6(5), ki je ustrezen 
člen za del III Priloge o napotitvah.

Predlog spremembe 105
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje desetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje dvajsetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Or. en

Obrazložitev

Uveljavljanje pravice do znižanja ali oprostitve plačila pristojbin zahteva od imetnika 
dovoljenja za promet, da temeljito prouči, ali je predvidel razlog za takšno znižanje ali 
oprostitev.
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Predlog spremembe 106
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje desetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Če se uporabijo znižanja in oprostitve 
plačila, se plačilo za poročevalca 
sorazmerno prilagodi. Če Agencija pozneje 
zaračuna polni znesek zadevne pristojbine, 
ki vključuje petdesetodstotno zvišanje v 
skladu s členom 8(5), se plačilo za 
poročevalca sorazmerno prilagodi.

Or. en

Predlog spremembe 107
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letna pavšalna pristojbina znaša
60 EUR na zaračunljivo enoto.

1. Letna pavšalna pristojbina znaša
XX EUR na zaračunljivo enoto.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditi po končnem dogovoru glede znižanj in oprostitev.

Predlog spremembe 108
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z uporabo člena 7(4) plačajo mala in 2. Z uporabo prvega pododstavka
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srednje velika podjetja 60 odstotkov 
zadevnega zneska.

člena 7(4) plačajo mala in srednje velika 
podjetja 60 odstotkov zadevnega zneska.

Z uporabo drugega pododstavka 
člena 7(4) plačajo imetniki dovoljenja za 
promet do 60 odstotkov zadevnega zneska.

Or. en

Predlog spremembe 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) plačajo 80 odstotkov 
zneska, ki se uporablja za zaračunljive 
enote, ki ustrezajo navedenim zdravilom.

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) (z izjemo odobrenih 
homeopatskih zdravil) plačajo 
80 odstotkov zneska, ki se uporablja za 
zaračunljive enote, ki ustrezajo navedenim 
zdravilom. Imetniki dovoljenj za promet s 
homeopatskimi zdravili plačajo delež, ki 
ustreza storitvam IKT, ki se uporabljajo za 
zaračunljive enote, ki ustrezajo tem 
proizvodom.

Or. en

Obrazložitev

Izmed storitev, naštetih v točki4 Priloge uredbe („Drugi stroški Agencije, povezani s 
farmakovigilanco“), se za odobrena homeopatska zdravila uporabljajo le storitve IT za 
vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne zbirke. Treba je izrecno omeniti vrsto stroškov, saj ni 
drugih storitev, ki bi se zagotavljale v zameno za pavšalno pristojbino.

Predlog spremembe 110
Alojz Peterle

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) plačajo 80 odstotkov 
zneska, ki se uporablja za zaračunljive 
enote, ki ustrezajo navedenim zdravilom.

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) (z izjemo odobrenih 
homeopatskih zdravil) plačajo 
80 odstotkov zneska, ki se uporablja za 
zaračunljive enote, ki ustrezajo navedenim 
zdravilom. Imetniki dovoljenj za promet s 
homeopatskimi zdravili plačajo delež, ki 
ustreza storitvam IKT, ki se uporabljajo za 
zaračunljive enote, ki ustrezajo tem 
proizvodom.

Or. en

Predlog spremembe 111
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) plačajo 80 odstotkov
zneska, ki se uporablja za zaračunljive 
enote, ki ustrezajo navedenim zdravilom.

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) plačajo 50 odstotkov
zneska, ki se uporablja za zaračunljive 
enote, ki ustrezajo navedenim zdravilom.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila z dobro uveljavljeno uporabo imajo znan varnostni profil in bi zato zanje moralo 
veljati 50-odstotno znižanje letne pavšalne pristojbine.

Predlog spremembe 112
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 7(5) plačajo 80 odstotkov 
zneska, ki se uporablja za zaračunljive 
enote, ki ustrezajo navedenim zdravilom.

3. Imetniki dovoljenja za promet za 
zdravila iz člena 10a Direktive 2001/83/ES
plačajo 80 odstotkov zneska, ki se 
uporablja za zaračunljive enote, ki 
ustrezajo navedenim zdravilom. Imetniki 
dovoljenj za promet z odobrenimi 
homeopatskimi zdravili in odobrenimi 
zdravili rastlinskega izvora, kot so 
opredeljena v členu 1(5) oz. v členu 1(30) 
Direktive 2001/83/ES plačajo 25 odstotkov 
zneska, ki se uporablja za zaračunljive 
enote, ki ustrezajo navedenim zdravilom.

Or. en

Obrazložitev

75-odstotno znižanje za homeopatska zdravila in zdravila rastlinskega izvora je v skladu z že 
obstoječo letno pavšalno pristojbino za generična zdravila, odobrena po centraliziranem 
postopku. Ker je pri generičnih zdravilih prisoten trend vse pogostejše uporabe 
centraliziranega postopka za odobritev, za homeopatska zdravila in zdravila rastlinskega 
izvora pa ne, slednja ne bi smela priti v komercialno slabši položaj zaradi pristojbin za 
farmakovigilanco.


