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Ändringsförslag 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De bestämmelser om 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 726/2004 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel12

har ändrats genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/84/EU av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, 
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel13, 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi14, genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 
2012 om ändring av direktiv 2001/83/EG, 
vad gäller säkerhetsövervakning av 
läkemedel15 samt genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1027/2012 av den 25 oktober 2012 
om ändring av förordning (EG) 
nr 726/2004 vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel16.
Dessa ändringar omfattar endast 
humanläkemedel. Genom ändringarna 
åläggs läkemedelsmyndigheten nya 

(2) De bestämmelser om 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 726/2004 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel12

har ändrats genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/84/EU av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, 
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel13, 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi14, genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 
2012 om ändring av direktiv 2001/83/EG, 
vad gäller säkerhetsövervakning av 
läkemedel15 samt genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1027/2012 av den 25 oktober 2012 
om ändring av förordning (EG) 
nr 726/2004 vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel16.
Dessa ändringar omfattar endast 
humanläkemedel. Genom ändringarna 
åläggs läkemedelsmyndigheten nya 
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säkerhetsövervakningsuppgifter, inklusive 
förfaranden för säkerhetsövervakning av 
läkemedel på unionsnivå, bevakning av fall 
som beskrivs i litteraturen, förbättrade 
IT-verktyg och tillhandahållande av mer 
information till allmänheten. Dessutom 
anges i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning att 
läkemedelsmyndigheten bör få möjlighet 
att finansiera denna verksamhet med hjälp 
av avgifter som tas ut från innehavarna av 
godkännanden för försäljning. Nya 
avgiftskategorier bör därför inrättas för att 
täcka läkemedelsmyndighetens nya och 
särskilda uppgifter.

säkerhetsövervakningsuppgifter, inklusive 
förfaranden för säkerhetsövervakning av 
läkemedel på unionsnivå, bevakning av fall 
som beskrivs i litteraturen, förbättrade 
IT-verktyg och tillhandahållande av mer 
information till allmänheten. Dessutom 
anges i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning att 
läkemedelsmyndigheten bör få möjlighet 
att finansiera denna verksamhet med hjälp 
av avgifter som tas ut från innehavarna av 
godkännanden för försäljning. Ser man till 
vinsterna för samhället som helhet bör 
säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel som självständig uppgift 
ägnas vederbörlig respekt. Därför bör den 
procentuella andelen av EU:s bidrag till 
finansieringen av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten åtminstone ligga 
kvar på samma nivå som före 
genomförandet av förordningen. Bidraget 
bör användas till att sänka kostnaderna 
för finansiering av rutinuppgifterna och 
därmed den fasta årliga avgiften. Nya 
avgiftskategorier bör därför inrättas för att 
täcka läkemedelsmyndighetens nya och 
särskilda uppgifter.

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

Or. en

Motivering

Skyddet av folkhälsan är en uppgift för de enskilda staterna. Säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel tjänar samma syfte. För närvarande utgörs 
Europeiska läkemedelsmyndighetens finansiering av ett bidrag från unionen och avgifter som 
betalas av läkemedelsföretagen. Enligt kommissionens förslag skulle emellertid de nya 
uppgifterna finansieras enbart av industrin. En helt avgiftsfinansierad säkerhetsövervakning 
av humanläkemedel utsätter systemet för risken av att inte längre betraktas som fristående 
från läkemedelsbranschens intressen.
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Ändringsförslag 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De bestämmelser om 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 726/2004 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel12

har ändrats genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/84/EU av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, 
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel13, 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi14, genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 
2012 om ändring av direktiv 2001/83/EG, 
vad gäller säkerhetsövervakning av 
läkemedel15 samt genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1027/2012 av den 25 oktober 2012 
om ändring av förordning (EG) 
nr 726/2004 vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel16.
Dessa ändringar omfattar endast 
humanläkemedel. Genom ändringarna 

(2) De bestämmelser om 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 726/2004 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel12

har ändrats genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/84/EU av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, 
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel13, 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi14, genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 
2012 om ändring av direktiv 2001/83/EG, 
vad gäller säkerhetsövervakning av 
läkemedel15 samt genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1027/2012 av den 25 oktober 2012 
om ändring av förordning (EG) 
nr 726/2004 vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel16.
Dessa ändringar omfattar endast 
humanläkemedel. Genom ändringarna 
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åläggs läkemedelsmyndigheten nya 
säkerhetsövervakningsuppgifter, inklusive 
förfaranden för säkerhetsövervakning av 
läkemedel på unionsnivå, bevakning av fall 
som beskrivs i litteraturen, förbättrade
IT-verktyg och tillhandahållande av mer 
information till allmänheten. Dessutom 
anges i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning att 
läkemedelsmyndigheten bör få möjlighet 
att finansiera denna verksamhet med hjälp 
av avgifter som tas ut från innehavarna av 
godkännanden för försäljning. Nya 
avgiftskategorier bör därför inrättas för att 
täcka läkemedelsmyndighetens nya och 
särskilda uppgifter.

åläggs läkemedelsmyndigheten nya 
säkerhetsövervakningsuppgifter, inklusive
förfaranden för säkerhetsövervakning av 
läkemedel på unionsnivå, bevakning av fall 
som beskrivs i litteraturen, förbättrade 
IT-verktyg och tillhandahållande av mer 
information till allmänheten. Dessutom 
anges i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning att 
läkemedelsmyndigheten bör få möjlighet 
att finansiera denna verksamhet med hjälp 
av avgifter som tas ut från innehavarna av 
godkännanden för försäljning och ett 
bidrag från unionen. Nya 
avgiftskategorier bör därför inrättas för att 
täcka läkemedelsmyndighetens nya och 
särskilda uppgifter. Europaparlamentet 
och rådet bör granska nivån på unionens 
bidrag på grundval av en utvärdering av 
behoven och med beaktande av 
avgifternas nivå. Nivån på de avgifter som 
tas ut av innehavarna av godkännanden 
för försäljning kommer att ta hänsyn till 
den nuvarande finansiella situationen och 
företagsmiljön i medlemsstaterna.

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

Or. en

Ändringsförslag 17
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De bestämmelser om (2) De bestämmelser om 
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säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 726/2004 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av 
den 6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel12

har ändrats genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/84/EU av 
den 15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, 
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel13, 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av 
den 15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi14, genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/26/EU av 
den 25 oktober 2012 om ändring av 
direktiv 2001/83/EG, vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel15 samt 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1027/2012 av 
den 25 oktober 2012 om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel16. 
Dessa ändringar omfattar endast 
humanläkemedel. Genom ändringarna 
åläggs läkemedelsmyndigheten nya 
säkerhetsövervakningsuppgifter, inklusive 
förfaranden för säkerhetsövervakning av 
läkemedel på unionsnivå, bevakning av fall 
som beskrivs i litteraturen, förbättrade 
IT-verktyg och tillhandahållande av mer 
information till allmänheten. Dessutom 
anges i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning att 
läkemedelsmyndigheten bör få möjlighet 
att finansiera denna verksamhet med hjälp 

säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 726/2004 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG av
den 6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel12

har ändrats genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/84/EU av 
den 15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, 
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel13, 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av 
den 15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi14, genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/26/EU av 
den 25 oktober 2012 om ändring av 
direktiv 2001/83/EG, vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel15 samt 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1027/2012 av 
den 25 oktober 2012 om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel16. 
Dessa ändringar omfattar endast 
humanläkemedel. Genom ändringarna 
åläggs läkemedelsmyndigheten nya 
säkerhetsövervakningsuppgifter, inklusive 
förfaranden för säkerhetsövervakning av 
läkemedel på unionsnivå, bevakning av fall 
som beskrivs i litteraturen, förbättrade 
IT-verktyg och tillhandahållande av mer 
information till allmänheten. Dessutom 
anges i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning att 
läkemedelsmyndigheten bör få möjlighet 
att, som ett komplement till den allmänna 
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av avgifter som tas ut från innehavarna av 
godkännanden för försäljning. Nya 
avgiftskategorier bör därför inrättas för att 
täcka läkemedelsmyndighetens nya och 
särskilda uppgifter.

budget som Europeiska unionen anslagit,
finansiera denna verksamhet med hjälp av 
avgifter som tas ut från innehavarna av 
godkännanden för försäljning. Nya 
avgiftskategorier bör därför inrättas för att 
täcka läkemedelsmyndighetens nya och 
särskilda uppgifter.

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

Or. fr

Motivering

Dessa nya säkerhetsövervakningsuppgifter bör kunna finansieras genom EU:s budget för att 
öka bedömningarnas öppenhet, objektivitet och oberoende.

Ändringsförslag 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Avgifter som avses i denna förordning 
bör vara öppna, skäliga och 
proportionerliga i förhållande till det arbete 
som utförts.

(7) Avgifter som avses i denna förordning 
bör vara öppna, skäliga och 
proportionerliga i förhållande till det arbete 
som utförts. Information om dessa 
avgifter bör vara allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 19
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 
bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning.

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 
bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning.

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör dock
inte debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 
bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

De avgifter som betalas till medlemsstaterna bör tydligt särskiljas från dem som betalas till 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
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Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 
bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning.

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare, framför allt 
för uppgifter i samband med 
signaldetektering. Innehavarna av 
godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 
bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Eftersom föredraganden lyfte ut signaldetektering från den fasta årliga avgiften bör det 
särskilt anges att detta fortfarande är en del av medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 22
Linda McAvan

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 

(8) Denna förordning bör endast omfatta de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten ska 
ta ut, medan behörigheten att besluta om 
eventuella avgifter som tas ut av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
bör ligga kvar hos de senare. Innehavarna 
av godkännanden för försäljning bör inte 
debiteras två gånger för samma 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna 
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bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning.

bör därför inte ta ut avgifter för den 
verksamhet som omfattas av denna 
förordning, inklusive avgifter för senare 
ändringar av godkännanden för 
försäljning.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att företagen inte ska behöva betala nationella avgifter för ändring av 
godkännanden för försäljning som kan uppkomma genom något av förfarandena för 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel. Det är en form av dubbla avgifter eftersom de 
behöriga myndigheterna enbart behöver klippa ut och klistra in den nya förändringen i 
bipacksedeln – den vetenskapliga analysen har redan gjorts.

Ändringsförslag 23
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I arbetet på unionsnivå med att 
bedöma sådana icke-interventionsstudier
avseende säkerhet efter det att produkten 
godkänts som beordrats av en myndighet 
och vars protokoll godkänts av kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel, ingår 
övervakningen av dessa studier, med 
början i bedömningen av utkastet till 
protokoll, och det är inte begränsat till 
bedömningen av slutrapporter från studien.
Detta innebär att den ersättning som tas ut 
för detta förfarande i fråga om studier som 
har slutförts bör omfatta allt arbete med 
studien. De innehavare av godkännanden 
för försäljning som åläggs en avgift för 
bedömningen av sådana
icke-interventionsstudier avseende 
säkerhet efter det att produkten godkänts 
som beordrats av en myndighet, bör vara 
befriade från övriga eventuella avgifter 
som tas ut för inlämnandet av dessa studier 
av en behörig myndighet; på så sätt 

(12) I arbetet på unionsnivå med att 
bedöma sådana studier avseende säkerhet 
efter det att produkten godkänts som 
beordrats av en myndighet och vars 
protokoll godkänts av kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel, ingår övervakningen av 
dessa studier, med början i bedömningen 
av utkastet till protokoll, och det är inte 
begränsat till bedömningen av slutrapporter 
från studien. Detta innebär att den 
ersättning som tas ut för detta förfarande i 
fråga om studier som har slutförts bör 
omfatta allt arbete med studien. De 
innehavare av godkännanden för 
försäljning som åläggs en avgift för 
bedömningen av sådana studier avseende 
säkerhet efter det att produkten godkänts 
som beordrats av en myndighet, bör vara 
befriade från övriga eventuella avgifter 
som tas ut för inlämnandet av dessa studier 
av en behörig myndighet; på så sätt 
undviks dubbelt avgiftsuttag.
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undviks dubbelt avgiftsuttag.

Or. en

Ändringsförslag 24
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I arbetet på unionsnivå med att 
bedöma sådana icke-interventionsstudier 
avseende säkerhet efter det att produkten 
godkänts som beordrats av en myndighet 
och vars protokoll godkänts av kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel, ingår 
övervakningen av dessa studier, med 
början i bedömningen av utkastet till 
protokoll, och det är inte begränsat till 
bedömningen av slutrapporter från studien.
Detta innebär att den ersättning som tas ut 
för detta förfarande i fråga om studier som 
har slutförts bör omfatta allt arbete med 
studien. De innehavare av godkännanden 
för försäljning som åläggs en avgift för 
bedömningen av sådana
icke-interventionsstudier avseende 
säkerhet efter det att produkten godkänts 
som beordrats av en myndighet, bör vara 
befriade från övriga eventuella avgifter 
som tas ut för inlämnandet av dessa studier 
av en behörig myndighet; på så sätt 
undviks dubbelt avgiftsuttag.

(12) I arbetet på unionsnivå med att 
bedöma sådana studier avseende säkerhet 
efter det att produkten godkänts som 
beordrats av en myndighet och vars 
protokoll godkänts av kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel, ingår övervakningen av 
dessa studier, med början i bedömningen 
av utkastet till protokoll, och det är inte 
begränsat till bedömningen av slutrapporter 
från studien. Detta innebär att den 
ersättning som tas ut för detta förfarande i 
fråga om studier som har slutförts bör 
omfatta allt arbete med studien. De 
innehavare av godkännanden för 
försäljning som åläggs en avgift för 
bedömningen av sådana studier avseende 
säkerhet efter det att produkten godkänts 
som beordrats av en myndighet, bör vara 
befriade från övriga eventuella avgifter 
som tas ut för inlämnandet av dessa studier 
av en behörig myndighet; på så sätt 
undviks dubbelt avgiftsuttag.

Or. en

Ändringsförslag 25
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Rapportörerna förlitar sig vid sin 
bedömning på den vetenskapliga 
utvärderingen och de vetenskapliga 
resurserna hos de nationella organen för 
godkännande för försäljning, medan det 
åligger läkemedelsmyndigheten att 
samordna de befintliga vetenskapliga 
resurser som medlemsstaterna ställer till 
dess förfogande. Med tanke på detta och 
för att säkerställa tillräckliga resurser för 
de vetenskapliga bedömningarna i 
samband med förfarandena på unionsnivå 
för säkerhetsövervakning av läkemedel bör 
läkemedelsmyndigheten lämna ersättning 
för de vetenskapliga bedömningstjänster 
som tillhandahålls av de rapportörer som 
medlemsstaterna utsett till ledamöter i den 
kommitté för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som avses i 
artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004 eller, i förekommande fall, av 
rapportörer i den samordningsgrupp som 
avses i artikel 27 i direktiv 2001/83/EG.
Storleken på ersättningen för det arbete 
som utförs av rapportörerna bör baseras på 
genomsnittliga uppskattningar av 
arbetsbördan och bör beaktas vid 
fastställandet av avgifterna för 
säkerhetsövervakningen av läkemedel på 
unionsnivå.

(13) Rapportörerna förlitar sig vid sin 
bedömning på den vetenskapliga 
utvärderingen och de vetenskapliga 
resurserna hos de nationella organen för 
godkännande för försäljning, medan det 
åligger läkemedelsmyndigheten att 
samordna de befintliga vetenskapliga 
resurser som medlemsstaterna ställer till 
dess förfogande. Med tanke på detta och 
för att säkerställa tillräckliga resurser för 
de vetenskapliga bedömningarna i 
samband med förfarandena på unionsnivå 
för säkerhetsövervakning av läkemedel bör 
läkemedelsmyndigheten lämna ersättning 
för de vetenskapliga bedömningstjänster 
som tillhandahålls av de rapportörer som 
medlemsstaterna utsett till ledamöter i den 
kommitté för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som avses i 
artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004 eller, i förekommande fall, av 
rapportörer i den samordningsgrupp som 
avses i artikel 27 i direktiv 2001/83/EG.
För att se till att förfarandena för 
säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel på unionsnivå enbart är 
knutna till behovet att säkra patienternas 
säkerhet bör emellertid rapportören för ett 
hänskjutande inte vara den medlemsstat 
som begärde hänskjutandet i fråga. När 
det gäller storleken på ersättningen för det 
arbete som utförs av rapportörerna och 
medrapportörerna bör betalningen 
baseras på tydliga och öppna fakturor 
som korrekt redovisar antalet 
arbetstimmar som rapportören och 
medrapportören lagt ned på varje 
granskning samt tillhörande kostnader 
och bör beaktas vid fastställandet av 
avgifterna för säkerhetsövervakningen av 
läkemedel på unionsnivå.

Or. en
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Motivering

För att säkra att det enda skälet till att begära hänskjutanden är patientsäkerhet, kvalitet eller 
frågor i samband med tillverkning eller effektivitet och för att förebygga intrycket att det 
föreligger en eventuell intressekonflikt får den medlemsstat eller de medlemsstater som begär 
ett visst hänskjutande inte väljas som rapportör eller medrapportör för det hänskjutandet.

Ändringsförslag 26
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Rapportörerna förlitar sig vid sin 
bedömning på den vetenskapliga 
utvärderingen och de vetenskapliga 
resurserna hos de nationella organen för 
godkännande för försäljning, medan det 
åligger läkemedelsmyndigheten att 
samordna de befintliga vetenskapliga 
resurser som medlemsstaterna ställer till 
dess förfogande. Med tanke på detta och 
för att säkerställa tillräckliga resurser för 
de vetenskapliga bedömningarna i 
samband med förfarandena på unionsnivå 
för säkerhetsövervakning av läkemedel bör 
läkemedelsmyndigheten lämna ersättning 
för de vetenskapliga bedömningstjänster 
som tillhandahålls av de rapportörer som 
medlemsstaterna utsett till ledamöter i den 
kommitté för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som avses i 
artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004 eller, i förekommande fall, av 
rapportörer i den samordningsgrupp som 
avses i artikel 27 i direktiv 2001/83/EG.
Storleken på ersättningen för det arbete 
som utförs av rapportörerna bör baseras på 
genomsnittliga uppskattningar av 
arbetsbördan och bör beaktas vid 
fastställandet av avgifterna för 
säkerhetsövervakningen av läkemedel på 
unionsnivå.

(13) Rapportörerna förlitar sig vid sin 
bedömning på den vetenskapliga 
utvärderingen och de vetenskapliga 
resurserna hos de nationella organen för 
godkännande för försäljning, medan det 
åligger läkemedelsmyndigheten att 
samordna de befintliga vetenskapliga 
resurser som medlemsstaterna ställer till 
dess förfogande. Med tanke på detta och 
för att säkerställa tillräckliga resurser för 
de vetenskapliga bedömningarna i 
samband med förfarandena på unionsnivå 
för säkerhetsövervakning av läkemedel bör 
läkemedelsmyndigheten lämna ersättning 
för de vetenskapliga bedömningstjänster 
som tillhandahålls av de rapportörer som 
medlemsstaterna utsett till ledamöter i den 
kommitté för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som avses i 
artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004 eller, i förekommande fall, av 
rapportörer och medrapportörer i den 
samordningsgrupp som avses i artikel 27 i 
direktiv 2001/83/EG. Storleken på 
ersättningen för det arbete som utförs av 
rapportörerna och medrapportörerna bör 
baseras på genomsnittliga uppskattningar 
av arbetsbördan och bör beaktas vid 
fastställandet av avgifterna för 
säkerhetsövervakningen av läkemedel på 
unionsnivå.
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Or. en

Ändringsförslag 27
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Avgiften bör reduceras om 
innehavarna av godkännanden för 
försäljning visar att intäkterna från en 
viss läkemedelsprodukt är lägre än eller 
lika höga som kostnaderna för produkten 
och att läkemedelsprodukten är av stort 
diagnostiskt eller terapeutiskt värde, 
omfattar nya substanser eller nya 
indikationer för befintliga substanser eller 
att den avser allvarliga sjukdomsmönster 
utan några befintliga test- eller 
terapimetoder eller om målgruppen är 
liten.

Or. en

Ändringsförslag 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Innehavare av godkännanden för 
försäljning som tillhör samma 
moderbolag eller samma bolagsgrupp 
eller som har slutit avtal eller som förfar 
samordnat i anslutning till att det berörda 
läkemedlet släpps ut på marknaden bör 
betraktas som en enda enhet (dvs. en och 
samma innehavare av godkännandet för 
försäljning).
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Or. en

Motivering

Kriterierna som avser definitionen av innehavaren av godkännandet för försäljning som 
”samma enhet” som redan anges i Europeiska kommissionens meddelande nr 98/C 229/03 
om gemenskapsförfarande för godkännande för försäljning av läkemedel måste följas även 
när det gäller avgifterna för säkerhetsövervakning av humanläkemedel.

Ändringsförslag 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt unionens strategier för att 
stödja små och medelstora företag bör 
sänkta avgifter tillämpas på små och 
medelstora företag i den mening som avses 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag18. I linje med denna 
strategi bör mikroföretag i den mening som 
avses i rekommendationen befrias från alla 
avgifter enligt denna förordning.

(15) Enligt unionens strategier för att 
stödja små och medelstora företag bör 
sänkta avgifter, uppskjuten betalning av 
avgifter och administrativt bistånd
tillämpas på små och medelstora företag i 
den mening som avses i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag18. I linje med denna strategi bör 
mikroföretag i den mening som avses i 
rekommendationen befrias från alla 
avgifter enligt denna förordning.

__________________ __________________
18 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36. 18 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Motivering

Lägre avgifter, uppskjutna betalningar och administrativt bistånd har redan fastställts i 
förordning (EG) nr 726/2004.

Ändringsförslag 30
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Generiska läkemedel, läkemedel som 
godkänts enligt bestämmelserna om 
väletablerad medicinsk användning samt 
godkända homeopatika och växtbaserade 
läkemedel bör bli föremål för en sänkt fast 
årlig avgift, eftersom dessa läkemedel 
vanligtvis har en väletablerad 
säkerhetsprofil. I de fall då dessa 
läkemedel omfattas av något av 
förfarandena på unionsnivå för 
säkerhetsövervakning, bör full avgift tas ut 
med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.
Eftersom lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning uppmuntrar 
genomförandet av gemensamma 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts, bör innehavarna av 
godkännanden för försäljning dela på den 
tillämpliga avgiften om en gemensam 
studie lämnas in.

(16) Läkemedel som godkänts enligt 
bestämmelserna om väletablerad medicinsk 
användning samt godkända homeopatika 
och växtbaserade läkemedel bör bli 
föremål för en sänkt fast årlig avgift, 
eftersom dessa läkemedel vanligtvis har en 
väletablerad säkerhetsprofil. I de fall då 
dessa läkemedel omfattas av något av 
förfarandena på unionsnivå för 
säkerhetsövervakning, bör full avgift tas ut 
med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.
Eftersom lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning uppmuntrar 
genomförandet av gemensamma 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts, bör innehavarna av 
godkännanden för försäljning dela på den 
tillämpliga avgiften om en gemensam 
studie lämnas in.

Or. en

Motivering

Principen om systematisk sänkning av den fasta årliga avgiften för alla generiska läkemedel 
kan inte motiveras och den minskningen bör därför tas bort.

Ändringsförslag 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Generiska läkemedel, läkemedel som 
godkänts enligt bestämmelserna om 
väletablerad medicinsk användning samt 
godkända homeopatika och växtbaserade 
läkemedel bör bli föremål för en sänkt fast 
årlig avgift, eftersom dessa läkemedel 
vanligtvis har en väletablerad 
säkerhetsprofil. I de fall då dessa 

(16) Generiska läkemedel, läkemedel som 
godkänts enligt bestämmelserna om 
väletablerad medicinsk användning, 
läkemedel som varit godkända i unionen i 
minst tio år samt godkända homeopatika 
och växtbaserade läkemedel bör bli 
föremål för en sänkt fast årlig avgift, 
eftersom dessa läkemedel vanligtvis har en 
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läkemedel omfattas av något av 
förfarandena på unionsnivå för 
säkerhetsövervakning, bör full avgift tas ut 
med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.
Eftersom lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning uppmuntrar 
genomförandet av gemensamma 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts, bör innehavarna av 
godkännanden för försäljning dela på den 
tillämpliga avgiften om en gemensam 
studie lämnas in.

väletablerad säkerhetsprofil. I de fall då 
dessa läkemedel omfattas av något av 
förfarandena på unionsnivå för 
säkerhetsövervakning, bör full avgift tas ut 
med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.
Eftersom lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning uppmuntrar 
genomförandet av gemensamma 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts, bör innehavarna av 
godkännanden för försäljning dela på den 
tillämpliga avgiften om en gemensam 
studie lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 32
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att läkemedelsmyndigheten inte 
ska få en oproportionerligt stor 
administrativ börda bör de 
avgiftssänkningar och avgiftsbefrielser som 
föreskrivs i denna förordning tillämpas på 
grundval av en försäkran från innehavaren 
av godkännandet för försäljning om att 
företaget har rätt till detta. Inlämnande av 
oriktiga uppgifter bör därför motverkas
genom en höjning av det gällande 
avgiftsbeloppet.

(18) För att läkemedelsmyndigheten inte 
ska få en oproportionerligt stor 
administrativ börda bör de 
avgiftssänkningar och avgiftsbefrielser som 
föreskrivs i denna förordning tillämpas på 
grundval av en försäkran från innehavaren 
av godkännandet för försäljning om att 
företaget har rätt till detta, en försäkran 
vars korrekthet kunde kontrolleras av 
läkemedelsmyndigheten. Inlämnande av 
oriktiga uppgifter bör därför kraftfullt 
förebyggas genom en höjning av det 
gällande avgiftsbeloppet.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning ska aktivt förse läkemedelsmyndigheten med alla 
bevis för att de har rätt att begära en sänkning av eller befrielse från avgifterna så att 
läkemedelsmyndigheten vid behov ska kunna kontrollera att begäran är korrekt.
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Ändringsförslag 33
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Registrerade homeopatika och 
växtbaserade läkemedel ska vara 
undantagna från denna förordnings 
tillämpningsområde.

Or. en

Motivering

I enlighet med artiklarna 14 och 16 a i direktiv 2001/83/EG. Säkerhetsövervakningen av 
dessa typer av humanläkemedel omfattas av medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 34
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs för vilken 
verksamhet på unionsnivå avgifter ska 
erläggas, vilka belopp som ska erläggas, 
hur inbetalningen av dem ska göras och 
vilken ersättning som ska utgå till 
rapportörerna.

2. I denna förordning fastställs för vilken 
verksamhet i samband med 
säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel på unionsnivå avgifter 
ska erläggas, vilka belopp som ska 
erläggas, hur inbetalningen av dem ska 
göras och vilken ersättning som ska utgå 
till läkemedelsmyndigheten, rapportörerna
och medrapportörerna.

Or. en

Ändringsförslag 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna kan inte ta ut 
avgifter för säkerhetsövervakning som 
redan omfattas av denna förordning.

Or. fr

Motivering

De avgifter som betalas till medlemsstaterna bör tydligt särskiljas från dem som betalas till 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 36
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. faktureringsenhet: varje enskild post i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004 på grundval 
av information från den förteckning över 
samtliga i unionen godkända 
humanläkemedel som avses i artikel 57.2 i 
den förordningen.

1. faktureringsenhet: en enhet som 
fastställs på grundval av följande 
dataunderlag från den 
humanläkemedelsinformation som ingår i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004:

a) Innehavaren av godkännandet för 
försäljning.
b) Det land där godkännandet för 
försäljning är giltigt.
c) Den eller de aktiva substanserna.
d) Läkemedelsform.

Or. en

Motivering

Läkemedlets namn (se föredragandens ändringsförslag nr 6) omfattar ofta styrkan, så genom 
att stryka läkemedlets namn här undviker man att innehavaren av godkännandet för 
försäljning tvingas betala flera gånger för samma produkt.
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Ändringsförslag 37
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. faktureringsenhet: varje enskild post i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004 på grundval 
av information från den förteckning över 
samtliga i unionen godkända 
humanläkemedel som avses i artikel 57.2 i 
den förordningen.

1. faktureringsenhet: en enhet som 
fastställs på grundval av följande 
dataunderlag från den 
humanläkemedelsinformation som ingår i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004:

a) Innehavaren av godkännandet för 
försäljning.
b) Det land som utfärdat godkännandet.
c) Den eller de aktiva substanserna.
d) Läkemedelsform.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. faktureringsenhet: varje enskild post i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 

1. faktureringsenhet: en enhet som 
fastställs på grundval av följande 
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förordning (EG) nr 726/2004 på grundval 
av information från den förteckning över 
samtliga i unionen godkända 
humanläkemedel som avses i artikel 57.2 i 
den förordningen.

dataunderlag från den 
humanläkemedelsinformation som ingår i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004:

a) Innehavaren av godkännandet för 
försäljning.
b) Det land där godkännandet för 
försäljning är giltigt.
c) Den eller de aktiva substanserna.
d) Läkemedelsform.

Or. en

Motivering

Faktureringsenheten bör bestämmas av läkemedelsformen. För att säkra konsekvens vad 
gäller antalet registreringar bör definitionen utesluta ”läkemedlets namn”. Det skulle 
förebygga problem för läkemedel som har benämnts på flera olika sätt.

Ändringsförslag 39
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om läkemedelsmyndigheten tar ut en 
avgift i enlighet med punkt 1 a ska 
läkemedelsmyndigheten ersätta den 
rapportör i kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel som medlemsstaten utsett
eller rapportören i samordningsgruppen
(nedan kallad rapportör) för det arbete de 
utför för läkemedelsmyndigheten eller 
samordningsgruppen. Denna ersättning ska 
betalas i enlighet med artikel 9.

2. Om läkemedelsmyndigheten tar ut en 
avgift i enlighet med punkt 1 a ska 
läkemedelsmyndigheten ersätta den 
rapportör och medrapportör i kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som utsetts 
av medlemsstaten eller den medlemsstat 
som fungerar som rapportör i 
samordningsgruppen (nedan kallad 
rapportör) för det arbete de utför för 
läkemedelsmyndigheten eller 
samordningsgruppen. Denna ersättning ska 
betalas till den medlemsstat som utser 
eller fungerar som rapportör eller 
medrapportör i enlighet med artikel 9.

Or. en
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Motivering

I samordningsgruppen ingår den medlemsstat som fungerar som rapportör eller 
medrapportör. Under alla omständigheter bör ersättningen betalas till medlemsstaten, 
eftersom rapportören och medrapportören alltid arbetar i ett team av granskare från 
medlemsstaten. Naturligtvis kommer ersättningen att göra det möjligt för medlemsstaten att
utföra arbetet för att säkerhetsövervaka humanläkemedel. Avgiften mottas i själva verket först 
sedan övervakningsrapporten har lämnats.

Ändringsförslag 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut en 
avgift för bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i 
artiklarna 107e och 107g i 
direktiv 2001/83/EG samt i artikel 28 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut en 
avgift för bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i 
artiklarna 107e och 107g i 
direktiv 2001/83/EG samt i artikel 28 i 
förordning (EG) nr 726/2004 med 
utvärderingskriterier i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Läkemedelsmyndigheten är ett internationellt EU-organ. Den har en rättslig grund för att 
granska periodiska säkerhetsrapporter när berörda tekniska kriterier gäller på unionsnivå.

Ändringsförslag 41
Alojz Peterle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut en 
avgift för bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i 
artiklarna 107e och 107g i 
direktiv 2001/83/EG samt i artikel 28 i 

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut en 
avgift för bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i 
artiklarna 107e och 107g i 
direktiv 2001/83/EG samt i artikel 28 i 
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förordning (EG) nr 726/2004. förordning (EG) nr 726/2004 med 
utvärderingskriterier i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut en 
avgift för bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i 
artiklarna 107e och 107g i 
direktiv 2001/83/EG samt i artikel 28 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut en 
avgift för bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i 
artiklarna 107e och 107g i 
direktiv 2001/83/EG samt i artikel 28 i 
förordning (EG) nr 726/2004 med 
utvärderingskriterier i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Det behöver förtydligas att läkemedelsmyndigheten har en rättslig grund för att granska 
periodiska säkerhetsrapporter enbart när motsvarande tekniska kriterier gäller i hela EU.

Ändringsförslag 43
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En reducerad avgift, enligt vad som 
anges i del I i bilagan, ska gälla för 
homeopatika enligt definitionen i 
artikel 1.5 i direktiv 2001/83/EG och 
växtbaserade läkemedel enligt 
definitionen i artikel 1.30 i 
direktiv 2001/83/EG.
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Or. en

Motivering

I enlighet med de principer som anges i motiveringen till förslaget, nämligen rättvisa, i vilken 
mån avgiftstyperna och avgiftsnivåerna motsvarar det arbete som utförts samt 
proportionalitet, men också kravet på enkelhet och möjligheten att tillämpa avgiften på 
produktkategorin homeopatika, bör avgiften för periodiska säkerhetsrapporter sänkas med 
10 procent av den allmänna avgiften per periodisk säkerhetsrapport.

Ändringsförslag 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgiftsbeloppet fastställs i del I i 
bilagan.

2. Avgiftsbeloppet fastställs i del I i 
bilagan. Läkemedelsmyndigheten ska 
ange tre kluster av granskningar av 
periodiska säkerhetsrapporter som speglar 
arbetsbelastningen.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med en enda granskningsavgift för periodiska säkerhetsrapporter, oavsett den 
berörda arbetsbelastningen. I det konkreta fallet skulle det vara lämpligt att klassificera de 
relevanta aktiva substanserna i tre kluster för granskning av de periodiska 
säkerhetsrapporterna beroende på den arbetsbelastning det innebär att utföra granskningen 
och med differentierade avgifter. Detta skulle vara en väl balanserad kompromiss mellan en 
föreskriven standardiserad metod å ena sidan och å den andra sidan kravet att undvika 
ojämlik behandling.

Ändringsförslag 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om endast en innehavare av 
godkännande för försäljning är skyldig att 
lämna en periodisk säkerhetsrapport i 

3. Om endast en innehavare av 
godkännande för försäljning är skyldig att 
lämna en periodisk säkerhetsrapport i 
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samband med de förfaranden som avses i 
punkt 1, ska läkemedelsmyndigheten ta ut
hela den tillämpliga avgiften av den 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.

samband med de förfaranden som avses i 
punkt 1, ska läkemedelsmyndigheten ta ut 
hela den tillämpliga avgiften av den 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. Om det emellertid råder brist 
på resurser i samband med den berörda 
produkten, t.ex. av ekonomiska skäl, ska 
en övre gräns gälla för avgiften.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag planeras en förfarandebaserad avgift för granskningen av 
periodiska säkerhetsrapporter: 19 500 euro per aktiv substans. I de fall där endast en 
innehavare av godkännande för försäljning påverkas kunde denna avgift bli omotiverat hög, 
framför allt om det råder brist på resurser. Det skulle t.ex. kunna gälla om den berörda 
produktens årliga omsättning är låg och de ytterligare kostnaderna skulle leda till en 
situation där godkännandet för försäljning skulle behöva överges av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om endast en innehavare av 
godkännande för försäljning är skyldig att 
lämna en periodisk säkerhetsrapport i 
samband med de förfaranden som avses i 
punkt 1, ska läkemedelsmyndigheten ta ut 
hela den tillämpliga avgiften av den 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.

3. Om endast en innehavare av 
godkännande för försäljning är skyldig att 
lämna en periodisk säkerhetsrapport i 
samband med de förfaranden som avses i 
punkt 1, ska läkemedelsmyndigheten ta ut 
hela den tillämpliga avgiften av den 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. I undantagsfall kan 
läkemedelsmyndigheten medge att en 
överenskommelse förhandlas fram för att 
hjälpa den enda innehavaren av 
godkännande för försäljning att betala 
gällande avgift.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse kunde t.ex. underlätta för äldre läkemedel som i många fall produceras 
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av en enda innehavare av godkännande för försäljning och när innehavaren av godkännande 
för försäljning kan styrka att vinsten från den aktuella produkten inte räcker för att betala 
ovannämnda avgifter.

Ändringsförslag 47
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om innehavaren av godkännande för 
försäljning inte kan vänta sig en 
ekonomisk avkastning i relation till 
avgiften och om
a) det finns ett allmänintresse av att 
produkten saluförs på grund av den 
terapeutiska indikationen, eller
b) produktens målgrupp är liten,
ska avgiftsbeloppet sänkas på begäran av 
innehavaren av tillståndet för försäljning 
på det sätt som anges i punkt 2.2 del I i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Innehavare av godkännande för 
försäljning som ska betala en avgift enligt 
denna artikel ska vara undantagna från 
alla andra avgifter som tas ut av en 
behörig myndighet för den granskning 
som anges i punkt 1, bl.a. avgifter för 
ändringar som inges i enlighet med 
artikel 107g.2 och 107g.4 i 
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direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

De ändringar som är en följd av granskningar av periodiska säkerhetsrapporter bör betraktas 
som en integrerad del av hela granskningsförfarandet och inte medföra en ytterligare avgift 
på nationell nivå eftersom ingen ny vetenskaplig granskning krävs.

Ändringsförslag 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut avgift 
för bedömning enligt artiklarna 107n–107q 
i direktiv 2001/83/EG och artikel 28b i 
förordning (EG) nr 726/2004 av sådana 
säkerhetsstudier efter det att produkter 
godkänts som avses i artikel 21a b eller 
artikel 22a.1 a i direktiv 2001/83/EG och 
artikel 9.4 cb eller artikel 10a.1 a i 
förordning (EG) nr 726/2004.

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut avgift 
för bedömning enligt artiklarna 107n–107q 
i direktiv 2001/83/EG och artikel 28b i 
förordning (EG) nr 726/2004 av sådana 
säkerhetsstudier som har utförts i fler än 
en medlemsstat efter det att produkter 
godkänts som avses i artikel 21a b eller 
artikel 22a.1 a i direktiv 2001/83/EG och 
artikel 9.4 cb eller artikel 10a.1 a i 
förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 107 n.1 i direktiv 2001/83/EG som medger undantag för 
undersökningar som utförs av en enda medlemsstat.

Ändringsförslag 50
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om innehavaren av godkännande för 
försäljning inte kan vänta sig en 
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ekonomisk avkastning i relation till 
avgiften och om
a) det finns ett allmänintresse av att 
produkten saluförs på grund av den 
terapeutiska indikationen, eller
b) produktens målgrupp är liten,
 ska avgiftsbeloppet minskas på begäran 
av innehavaren av tillståndet för 
försäljning på det sätt som anges i 
punkt 2.2 del II i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Innehavare av godkännande för 
försäljning som debiteras avgift enligt 
denna artikel ska befrias från alla övriga 
avgifter som en behörig myndighet begär 
vid inlämnande av studier enligt punkt 1.

6. Innehavare av godkännande för 
försäljning som debiteras avgift enligt 
denna artikel ska befrias från alla övriga 
avgifter som en behörig myndighet begär 
vid inlämnande av studier enligt punkt 1, 
bland annat avgifter för ändringar som 
meddelats i enlighet med artikel 107p.2 
och 107q.2 i direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

De ändringar som är en följd av granskningar av periodiska säkerhetsrapporter bör betraktas 
som en integrerad del av hela granskningsförfarandet och inte medföra en ytterligare avgift 
på nationell nivå eftersom ingen ny vetenskaplig granskning krävs.

Ändringsförslag 52
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut avgift 
för den bedömning som görs i samband 
med ett förfarande som inleds efter en 
utvärdering av säkerhetsdata enligt 
artiklarna 107i–107k i 
direktiv 2001/83/EG, i enlighet med
artikel 31.1 andra stycket i 
direktiv 2001/83/EG eller artikel 20.8 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

1. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut avgift 
för den bedömning som görs i samband 
med ett förfarande som inleds efter en 
utvärdering av säkerhetsdata enligt 
artiklarna 107i–107k i 
direktiv 2001/83/EG. De kostnader som 
uppkommer på grund av de förfaranden 
som anges i artikel 31.1 andra stycket i 
direktiv 2001/83/EG eller artikel 20.8 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska omfatta 
ett deltagande av den hänskjutande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Att säkra läkemedlens säkerhet genom säkerhetsövervakning av läkemedel är även en 
skyldighet ur folkhälsosynpunkt. Medlemsstaterna ska därför också bidra finansiellt. Ett 
sådant begränsat bidrag från medlemsstaterna och EU bör emellertid inte förhindra 
signalrapportering och nödvändiga hänskjutanden. Deltagande av en medlemsstat krävs 
därför inte när det handlar om brådskande unionsförfaranden (som anges i artikel 107i–107k 
i direktiv 2001/83/EG).

Ändringsförslag 53
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om innehavaren av godkännande för 
försäljning inte kan vänta sig en 
ekonomisk avkastning i relation till 
avgiften och om
a) det finns ett allmänintresse av att 
produkten saluförs på grund av den 
terapeutiska indikationen, eller
b) produktens målgrupp är liten,
ska avgiftsbeloppet minskas på begäran 
av innehavaren av godkännandet för 
försäljning på det sätt som anges i 
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punkt 2.2 del III i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Innehavare av godkännande för 
försäljning som ska betala avgiften enligt 
denna artikel ska vara undantagna från 
kravet att betala alla övriga avgifter som 
tas ut av en behörig myndighet för den 
granskning som anges i punkt 1, bl.a.
avgifter för ändringar som inges i 
enlighet med artiklarna 34.3 och 35 i 
direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

De ändringar som är en följd av granskningar av hänskjutanden bör betraktas som en 
integrerad del av hela granskningsförfarandet och inte medföra en ytterligare avgift på 
nationell nivå eftersom ingen ny vetenskaplig granskning krävs.

Ändringsförslag 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska en gång
om året ta ut en fast avgift enligt del IV i 
bilagan för säkerhetsövervakning rörande 
IT-system enligt artiklarna 24, 25a, 26 och
57.1 l i förordning (EG) nr 726/2004 samt 
för bevakning av utvald medicinsk 
litteratur enligt artikel 27 och för 

1. Läkemedelsmyndigheten ska en enda
gång ta ut en fast avgift enligt del IV i 
bilagan för säkerhetsövervakning rörande 
IT-system enligt artiklarna 24, 25a, 26 och
57.1 l i förordning (EG) nr 726/2004 samt 
för bevakning av utvald medicinsk 
litteratur enligt artikel 27 och för 
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signaldetektion enligt artikel 28a i samma 
förordning.

signaldetektion enligt artikel 28a i samma 
förordning.

Or. en

Motivering

Databasen byggs upp endast en gång. Därefter ska den nya förordningen ha antagits.

Ändringsförslag 56
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om innehavaren av godkännande för 
försäljning inte kan vänta sig en 
ekonomisk avkastning i relation till 
avgiften och om
a) det finns ett allmänintresse av att 
produkten saluförs på grund av den 
terapeutiska indikationen, eller
b) produktens målgrupp är liten,
ska avgiftsbeloppet minskas på begäran 
av innehavaren av godkännandet för 
försäljning på det sätt som anges i 
punkt 2.2 del IV i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 57
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den fasta årliga avgiften för läkemedel 
som avses i artiklarna 10.1 och 10a i 
direktiv 2001/83/EG samt för godkända
homeopatika och växtbaserade läkemedel 

5. Den fasta årliga avgiften för läkemedel 
som avses i artiklarna 10.1 och 10a i 
direktiv 2001/83/EG samt för godkända 
växtbaserade läkemedel enligt definitionen 
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enligt definitionerna i artiklarna 1.5 och
1.30 i direktiv 2001/83/EG ska sänkas i 
enlighet med del IV i bilagan.

i artikel 1.30 i direktiv 2001/83/EG ska 
sänkas i enlighet med del IV i bilagan.
Ingen fast årlig avgift ska gälla för 
godkända homeopatika enligt definitionen 
i artikel 1.5 i direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 58
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den fasta årliga avgiften för läkemedel 
som avses i artiklarna 10.1 och 10a i 
direktiv 2001/83/EG samt för godkända 
homeopatika och växtbaserade läkemedel 
enligt definitionerna i artiklarna 1.5 och 
1.30 i direktiv 2001/83/EG ska sänkas i 
enlighet med del IV i bilagan.

5. Den fasta årliga avgiften för läkemedel 
som avses i artikel 10a i 
direktiv 2001/83/EG samt för godkända 
homeopatika och växtbaserade läkemedel 
enligt definitionerna i artiklarna 1.5 och 
1.30 i direktiv 2001/83/EG ska sänkas i 
enlighet med del IV i bilagan.

Or. en

Motivering

Principen om en systematisk sänkning av den fasta årliga avgiften för alla generiska 
läkemedel kan inte motiveras och den sänkningen bör därför tas bort.

Ändringsförslag 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den fasta årliga avgiften för läkemedel 
som avses i artiklarna 10.1 och 10a i 
direktiv 2001/83/EG samt för godkända 
homeopatika och växtbaserade läkemedel 
enligt definitionerna i artiklarna 1.5 och 
1.30 i direktiv 2001/83/EG ska sänkas i 
enlighet med del IV i bilagan.

5. Den fasta årliga avgiften för generiska
läkemedel som avses i artikel 10.1 och
läkemedel som godkänts enligt 
bestämmelserna som avser väletablerad 
medicinsk användning enligt artikel 10a i 
direktiv 2001/83/EG, alla produkter som 
varit godkända i gemenskapen under 
minst tio år samt för godkända 
homeopatika och växtbaserade läkemedel 
enligt definitionerna i artiklarna 1.5 och 
1.30 i direktiv 2001/83/EG ska sänkas i 
enlighet med del IV i bilagan.

Or. en

Motivering

För att skapa lika förutsättningar bör den sänkta årliga avgiften gälla produkter med 
”väletablerad säkerhetsprofil”.

Ändringsförslag 60
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut den 
fasta årliga avgiften genom att utfärda 
fakturor till innehavare av godkännande för 
försäljning senast den 31 januari varje 
kalenderår för det kalenderåret. Avgifter 
enligt denna artikel ska betalas inom
30 kalenderdagar räknat från den dag då 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning mottar fakturan.

7. Läkemedelsmyndigheten ska ta ut den 
fasta årliga avgiften genom att utfärda 
fakturor till innehavare av godkännande för 
försäljning senast den 31 januari varje 
kalenderår för det kalenderåret. Avgifter 
enligt denna artikel ska betalas inom den 
tidsfrist som anges i direktiv 2011/7/EG
räknat från den dag då innehavaren av 
godkännandet för försäljning mottar 
fakturan eller i undantagsfall inom en 
särskilt överenskommen tidsram som 
förhandlats fram mellan myndigheten och 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning.
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Or. en

Motivering

Tidsfristen som gäller för innehavaren av godkännandet för försäljning för att betala den 
fasta årliga avgiften ska överensstämma med direktiv 2011/7/EG som anger 
30 kalenderdagar, eller 60 kalenderdagar i undantagsfall. Det bör emellertid finnas utrymme 
för mer flexibilitet i denna process om läkemedelsmyndigheten och innehavaren av 
godkännandet för försäljning kommit överens om en tidsram. Detta kan hjälpa företagen med 
deras kassaflöde i det rådande ekonomiska klimatet.

Ändringsförslag 61
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar att de har rätt till 
sänkt fast årlig avgift enligt artikel 7.5 ska 
lämna en försäkran om detta till 
läkemedelsmyndigheten.
Läkemedelsmyndigheten ska tillämpa 
sänkningen på grundval av denna försäkran 
om de angivna villkoren är uppfyllda. Om 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar försäkran efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
faktura ska detta göras inom 
30 kalenderdagar räknat från den dag då 
fakturan mottas.

3. Alla innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar att de har rätt till 
sänkt fast årlig avgift enligt artikel 7.5 ska 
lämna en försäkran om detta till 
läkemedelsmyndigheten.
Läkemedelsmyndigheten ska tillämpa 
sänkningen på grundval av denna försäkran 
om de angivna villkoren är uppfyllda. Om 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar försäkran efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
faktura ska detta göras inom 
30 kalenderdagar räknat från den dag då 
fakturan mottas. Kommissionen ska därför 
offentliggöra riktlinjer om hur denna 
försäkran ska formuleras av innehavaren 
av godkännandet för försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar att de har rätt till 
sänkt fast årlig avgift enligt artikel 7.5 ska 
lämna en försäkran om detta till 
läkemedelsmyndigheten.
Läkemedelsmyndigheten ska tillämpa 
sänkningen på grundval av denna försäkran 
om de angivna villkoren är uppfyllda. Om 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar försäkran efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
faktura ska detta göras inom 30 
kalenderdagar räknat från den dag då 
fakturan mottas.

3. Alla innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar att de har rätt till 
sänkt fast årlig avgift enligt artikel 7.5 ska 
lämna en försäkran om detta till 
läkemedelsmyndigheten. Kommissionen 
ska offentliggöra riktlinjer för hur denna 
försäkran ska formuleras av innehavaren 
av godkännandet för försäljning. 
Läkemedelsmyndigheten ska tillämpa 
sänkningen på grundval av denna försäkran 
om de angivna villkoren är uppfyllda. Om 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar försäkran efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
faktura ska detta göras inom
30 kalenderdagar räknat från den dag då 
fakturan mottas.

Or. en

Motivering

För att säkra rättssäkerhet och insyn bör kommissionen offentliggöra tydliga riktlinjer för hur 
innehavaren av godkännandet för försäljning ska lämna in sin försäkran när de begär en 
sänkt fast årlig avgift enligt artikel 7.5.

Ändringsförslag 63
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten får när som helst kräva 
bevis för att villkoren för avgiftssänkning 
eller avgiftsbefrielse är uppfyllda. I sådana 
fall ska den innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning för läkemedelsmyndigheten 
lägga fram uppgifter som visar att de 
tillämpliga villkoren är uppfyllda.

4. Myndigheten får när som helst kräva 
bevis för att villkoren för avgiftssänkning 
eller avgiftsbefrielse är uppfyllda. I sådana 
fall ska den innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning för läkemedelsmyndigheten 
lägga fram uppgifter som visar att de 
tillämpliga villkoren är uppfyllda, så att 
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den senare kan kontrollera att dessa 
villkor är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning ska aktivt förse läkemedelsmyndigheten med alla 
bevis för att de har rätt att begära en sänkning av eller befrielse från avgifterna så att 
läkemedelsmyndigheten vid behov ska kunna kontrollera att begäran är korrekt.

Ändringsförslag 64
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten får när som helst kräva 
bevis för att villkoren för avgiftssänkning 
eller avgiftsbefrielse är uppfyllda. I sådana 
fall ska den innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning för läkemedelsmyndigheten 
lägga fram uppgifter som visar att de 
tillämpliga villkoren är uppfyllda.

4. Myndigheten får när som helst kräva 
bevis för att villkoren för avgiftssänkning 
eller avgiftsbefrielse är uppfyllda. I sådana 
fall ska den innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning för läkemedelsmyndigheten 
lägga fram uppgifter som visar att de 
tillämpliga villkoren är uppfyllda inom 
sju kalenderdagar från mottagandet av 
myndighetens begäran.

Or. en

Motivering

En tidsfrist för styrkandet bör anges.

Ändringsförslag 65
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning inte kan visa att företaget har 
rätt till en sådan avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse, ska det avgiftsbelopp som 
fastställs i bilagan ökas med 10 % och 
läkemedelsmyndigheten ska ta ut det 
fullständiga tillämpliga belopp som blir 
resultatet eller, i förekommande fall, 
mellanskillnaden.

5. Om en innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning inte kan visa att företaget har 
rätt till en sådan avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse, ska det avgiftsbelopp som 
fastställs i bilagan ökas med 20 procent
och läkemedelsmyndigheten ska ta ut det 
fullständiga tillämpliga belopp som blir 
resultatet eller, i förekommande fall, 
mellanskillnaden.

Or. en

Motivering

För att begära en avgiftssänkning eller avgiftsbefrielse måste innehavaren av godkännandet 
för försäljning noggrant undersöka att skälen för sänkningen eller befrielsen föreligger.

Ändringsförslag 66
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning inte kan visa att företaget har 
rätt till en sådan avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse, ska det avgiftsbelopp som 
fastställs i bilagan ökas med 10 % och 
läkemedelsmyndigheten ska ta ut det 
fullständiga tillämpliga belopp som blir 
resultatet eller, i förekommande fall, 
mellanskillnaden.

5. Om en innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning inte kan visa att företaget har 
rätt till en sådan avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse, ska hela det avgiftsbelopp 
som fastställs i bilagan tillämpas.

Or. en
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Motivering

Om en begäran om avgiftsnedsättning avslås kommer straffavgiften att bli oproportionerligt 
hög, eventuellt tusentals euro för företagen. Det finns inget behov av sådana kraftiga böter 
och en återgång till den ursprungliga grundavgiften borde räcka.

Ändringsförslag 67
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning inte kan visa att företaget har 
rätt till en sådan avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse, ska det avgiftsbelopp som 
fastställs i bilagan ökas med 10 % och 
läkemedelsmyndigheten ska ta ut det 
fullständiga tillämpliga belopp som blir 
resultatet eller, i förekommande fall, 
mellanskillnaden.

5. Om en innehavare av godkännande för 
försäljning som hävdar eller har hävdat att 
företaget har rätt till avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse med stöd av denna 
förordning inte kan visa att företaget har 
rätt till en sådan avgiftssänkning eller 
avgiftsbefrielse, ska det avgiftsbelopp som 
fastställs i bilagan ökas med 50 procent
och läkemedelsmyndigheten ska ta ut det 
fullständiga tillämpliga belopp som blir 
resultatet eller, i förekommande fall, 
mellanskillnaden.

Or. en

Motivering

För att vara effektiva måste åtgärderna mot inlämnande av felaktig information vara stränga.

Ändringsförslag 68
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör vid bedömningen 
av sådana periodiska säkerhetsrapporter 

c) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör eller medrapportör
vid bedömningen av sådana periodiska 
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som avses i artikel 4. säkerhetsrapporter som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 69
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om medlemsstaten har utsett en 
företrädare till samordningsgruppen som 
fungerar som rapportör vid bedömningen 
av sådana periodiska säkerhetsrapporter 
som avses i artikel 4.

d) Om medlemsstaten har utsett en 
företrädare till samordningsgruppen som 
fungerar som rapportör eller medrapportör
vid bedömningen av sådana periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 70
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör vid bedömningen 
av sådana säkerhetsstudier efter det att 
produkten godkänts som avses i artikel 5.

e) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör eller medrapportör
vid bedömningen av sådana 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts som avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 71
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör för de 
hänskjutanden som avses i artikel 6.

f) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör för de 
hänskjutanden som avses i artikel 6. I 
sådana fall ska den medlemsstat eller de 
medlemsstater som utlöste hänskjutandet 
lämna alla nödvändiga uppgifter om 
signaler, men får inte väljas som 
rapportör eller medrapportör för det 
hänskjutandet. 

Or. en

Motivering

För att se till att det enda skälet för att begära hänskjutanden är patientsäkerhet, kvalitet eller 
frågor i samband med tillverkning eller effektivitet och för att förebygga intrycket av en 
eventuell intressekonflikt får den medlemsstat eller de medlemsstater som utlöser ett visst 
hänskjutande inte väljas som rapportör eller medrapportör för det hänskjutandet.

Ändringsförslag 72
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör för de 
hänskjutanden som avses i artikel 6.

f) Om medlemsstaten har utsett en ledamot 
till kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel som 
fungerar som rapportör för de 
hänskjutanden som avses i artikel 6. Om en 
medlemsstat frivilligt inleder ett 
hänskjutande och utses till rapportör eller 
medrapportör ska den endast erhålla 
50 procent av ersättningen.

Or. en
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Motivering

Om en medlemsstat väljer att utlösa ett hänskjutande kan den utses till rapportör eller 
medrapportör, men den bör ekonomiskt bidra till kostnaden för hänskjutandet för att undvika 
risken för en intressekonflikt.

Ändringsförslag 73
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel eller 
samordningsgruppen beslutar att utse en 
medrapportör ska ersättningen delas mellan 
rapportören och medrapportören.

Om kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel eller 
samordningsgruppen beslutar att utse en 
medrapportör ska ersättningen delas mellan 
rapportören och medrapportören på 
grundval av klara och tydliga fakturor 
som korrekt redovisar antalet 
arbetstimmar som rapportören och 
medrapportörerna lagt ned på varje del av 
granskningen, samt av tillhörande 
kostnader. Antalet arbetstimmar ska 
redovisas på ett begripligt, motiverat och 
verifierbart sätt.

Or. en

Motivering

Detaljerade kostnader för rapportörernas och medrapportörernas kostnader ska tydligt anges 
på de fakturor som skickas till läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 74
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som föreskrivs i punkt 1 
ska betalas ut först efter det att 
läkemedelsmyndigheten har fått tillgång 

3. Den ersättning som föreskrivs i punkt 1 
ska betalas ut först efter det att 
läkemedelsmyndigheten har fått tillgång 
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till den slutliga utredningsrapporten för en 
rekommendation som är avsedd att antas 
av kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel.

till den slutliga utredningsrapporten för en 
rekommendation som är avsedd att antas 
av kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel. Den 
rapporten ska ha lämnats in i en 
fullständig och användbar version som 
översatts till läkemedelsmyndighetens 
arbetsspråk.

Or. en

Motivering

Rapportörer och medrapportörer har ansvaret för att leverera sina rapporter i en version 
som översatts till samtliga läkemedelsmyndighetens arbetsspråk. Om rapportörerna och 
medrapportörerna lämnar in en rapport på enbart sitt eget språk eller en dåligt översatt 
version av den och om läkemedelsmyndigheten därför måste lägga ned arbete på den 
översättningen bör andelen av avgiften ändras.

Ändringsförslag 75
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ersättningen ska betalas ut i enlighet 
med det skriftliga avtal som avses i 
artikel 62.3 första stycket i förordning (EG) 
nr 726/2004. Eventuella bankavgifter som 
avser betalningen av ersättningen ska 
betalas av läkemedelsmyndigheten.

5. Ersättningen ska betalas ut i enlighet 
med det skriftliga avtal som avses i 
artikel 62.3 första stycket i förordning (EG) 
nr 726/2004 och inom den tidsfrist som 
anges i direktiv 2011/7/EG. Eventuella 
bankavgifter som avser betalningen av 
ersättningen ska betalas av 
läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Tidsfristen för läkemedelsmyndighetens betalning till medlemsstaten som är rapportör ska
överensstämma med direktiv 2011/7/EG som anger 30 kalenderdagar, eller 60 kalenderdagar 
under motiverade exceptionella omständigheter.

Ändringsförslag 76
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det inte går att fastställa vad 
inbetalningen avser ska
läkemedelsmyndigheten ge innehavaren 
av godkännandet för försäljning en 
tidsfrist för att skriftligen meddela vad 
betalningen avser. Om 
läkemedelsmyndigheten inte mottar något 
meddelande om vad betalningen avser 
innan tidsfristen löper ut ska betalningen 
anses vara ogiltig och det berörda beloppet 
ska återbetalas till innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

2. Om det inte går att fastställa vad 
inbetalningen avser och detta meddelas 
skriftligen till läkemedelsmyndigheten
inom 30 dagar ska betalningen anses vara 
ogiltig och det berörda beloppet ska 
återbetalas till innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

Or. en

Motivering

Tidsfrister för att lämna detaljerad information om syftet med en viss betalning bör redan ha 
angetts tydligt i lagstiftningen för att undvika ytterligare administrativa bördor för 
läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 77
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndigheten ska ta med 
närmare uppgifter om inkomsterna från 
avgifter som rör säkerhetsövervakning av 
läkemedel när den lägger fram en 
beräkning av de sammanlagda utgifterna 
och inkomsterna för följande budgetår 
enligt artikel 67.6 i förordning (EG) 
nr 726/2004. I dessa uppgifter ska 
läkemedelsmyndigheten skilja mellan den 
fasta årliga avgiften och de avgifter som 
tas ut för varje förfarande enligt 
artikel 3 a. Läkemedelsmyndigheten ska 

Läkemedelsmyndigheten ska ta med 
närmare uppgifter om inkomsterna från 
avgifter som rör säkerhetsövervakning av 
läkemedel när den lägger fram en 
beräkning av de sammanlagda utgifterna 
och inkomsterna för följande budgetår 
enligt artikel 67.6 i förordning (EG) 
nr 726/2004. Uppgifterna ska bygga på 
antalet faktureringsenheter som förts in i 
databasen. Läkemedelsmyndigheten ska 
också tillhandahålla särskild analytisk 
information om sina inkomster och utgifter 
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också tillhandahålla särskild analytisk 
information om sina inkomster och utgifter 
i samband med säkerhetsövervakning av 
läkemedel, så att det går att skilja mellan 
den fasta årliga avgiften och var och en av 
de avgifter för förfaranden som avses i 
artikel 3 a.

i samband med säkerhetsövervakning av 
läkemedel, så att det går att skilja mellan 
den fasta årliga avgiften och var och en av 
de avgifter för förfaranden som avses i 
artikel 3 a.

Or. en

Motivering

För att korrekt kunna beräkna och förutsäga den totala budgeten är det lämpligt att dess 
storlek enbart knyts till den fasta årliga avgiften. Detta gör det också möjligt för 
medlemsstaternas rapportörer att erhålla en större andel av de sammanlagda avgifterna för 
förfarandena.

Ändringsförslag 78
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska varje år förse kommissionen 
och styrelsen med information om de 
faktorer som kan ha betydelse för de 
kostnader som ska täckas av de avgifter 
som föreskrivs i denna förordning. Denna 
information ska också innehålla en 
kostnadsfördelning avseende föregående år 
och en prognos för det kommande året.
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även en gång per år förse 
kommissionen och styrelsen med 
resultatinformation som anges i del V i 
bilagan utifrån de resultatindikatorer som 
avses i punkt 3.

2. Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska varje år förse kommissionen, 
styrelsen, revisionsrätten och 
medlemsstaterna med information om de 
faktorer som kan ha betydelse för de 
kostnader som ska täckas av de avgifter 
som föreskrivs i denna förordning. Denna 
information ska också innehålla en 
kostnadsfördelning avseende föregående år 
och en prognos för det kommande året.
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även öppet redovisa denna 
översikt i sin offentliga årsrapport. 
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även en gång per år förse 
kommissionen och styrelsen med 
resultatinformation som anges i del V i 
bilagan utifrån de resultatindikatorer som 
avses i punkt 3.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt med öppenhet och insyn i avgiftsprocessen för att förebygga och bemöta 
finansiella oegentligheter i räkenskaperna och att hjälpa företagen lämna in befogade 
överklaganden mot angivna kostnader eller göra avsättningar i budgeten för eventuella 
framtida kostnader.

Ändringsförslag 79
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska varje år förse kommissionen 
och styrelsen med information om de 
faktorer som kan ha betydelse för de 
kostnader som ska täckas av de avgifter 
som föreskrivs i denna förordning. Denna 
information ska också innehålla en 
kostnadsfördelning avseende föregående år 
och en prognos för det kommande året.
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även en gång per år förse 
kommissionen och styrelsen med 
resultatinformation som anges i del V i 
bilagan utifrån de resultatindikatorer som 
avses i punkt 3.

2. Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska i den årsrapport som 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet,
kommissionen, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén, revisionsrätten 
och medlemsstaterna enligt artikel 65.10 i 
förordning (EG) nr 726/2004 lämna
information om de faktorer som kan ha 
betydelse för de kostnader som ska täckas 
av de avgifter som föreskrivs i denna 
förordning. Denna information ska också 
innehålla en kostnadsfördelning avseende 
föregående år och en prognos för det 
kommande året. Läkemedelsmyndigheten 
ska också offentliggöra denna översikt i 
sin offentliga årsrapport. 
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även en gång per år förse 
kommissionen och styrelsen med 
resultatinformation som anges i del V i 
bilagan utifrån resultatindikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska varje år förse kommissionen 
och styrelsen med information om de 
faktorer som kan ha betydelse för de 
kostnader som ska täckas av de avgifter 
som föreskrivs i denna förordning. Denna 
information ska också innehålla en 
kostnadsfördelning avseende föregående år 
och en prognos för det kommande året.
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även en gång per år förse 
kommissionen och styrelsen med 
resultatinformation som anges i del V i 
bilagan utifrån de resultatindikatorer som 
avses i punkt 3.

2. Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska i den årsrapport som 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet,
kommissionen, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén, revisionsrätten 
och medlemsstaterna enligt artikel 65.10 i 
förordning (EG) nr 726/2004 lämna 
information om de faktorer som kan ha 
betydelse för de kostnader som ska täckas 
av de avgifter som föreskrivs i denna 
förordning. Denna information ska också 
innehålla en kostnadsfördelning avseende 
föregående år och en prognos för det 
kommande året. Läkemedelsmyndigheten 
ska också offentliggöra denna översikt i 
sin offentliga årsrapport. 
Läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör ska även en gång per år förse 
kommissionen och styrelsen med 
resultatinformation som anges i del V i 
bilagan utifrån de resultatindikatorer som 
avses i punkt 3.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkra en synlig och öppen ekonomisk redovisning från Europeiska 
läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 81
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med hänsyn till den övervakning som 
avses i punkt 4 får kommissionen vid 
behov justera avgiftsbeloppen och de 
ersättningsbelopp som rapportörer erhåller 
och som fastställs i bilagan, i enlighet med 
artikel 16. Dessa anpassningar får verkan 

5. Med hänsyn till den övervakning som 
avses i punkt 4 får kommissionen vid
behov justera avgiftsbeloppen och de 
ersättningsbelopp som rapportörer och 
medrapportörer erhåller och som fastställs 
i bilagan, i enlighet med artikel 16. Dessa 
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den 1 april efter det att motsvarande 
ändringsrättsakt trätt i kraft.

anpassningar får verkan den 1 april efter 
det att motsvarande ändringsrättsakt trätt i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 82
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att ändra 
delarna I–V i bilagan.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att ändra 
delarna I–V i bilagan, men enbart för att 
beakta inflationsdrivna förändringar.
Ökning eller minskning av avgifterna ska 
beslutas som en del av den övergripande 
granskningen av läkemedelsmyndighetens 
avgiftssystem som är planerad till början 
av 2015.

Or. en

Motivering

Kommissionen kommer att anta ett förslag 2015 för att granska samtliga avgifter som 
läkemedelsmyndigheten tar ut. Kommissionen kommer då att föreslå att avgiftsförordningen 
upphävs och att avgifterna införs i detta nya övergripande lagstiftningsinstrument. Det 
kommer därför inte att finnas något behov av att ändra avgifterna före 2015 med undantag av 
anpassningen till inflationsdrivna förändringar.

Ändringsförslag 83
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eventuella ändringar av beloppen ska 
grundas på en utvärdering av 
läkemedelsmyndighetens kostnader och 

2. Eventuella ändringar av beloppen ska 
grundas på en tydlig och öppen utvärdering 
av läkemedelsmyndighetens kostnader och 
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kostnaderna för rapportörernas 
bedömningar enligt artikel 9 eller på den 
övervakning av inflationen som avses i 
artikel 15.4.

kostnaderna för rapportörernas 
bedömningar enligt artikel 9 eller på den 
övervakning av inflationen som avses i 
artikel 15.4.

Or. en

Ändringsförslag 84
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eventuella ändringar av beloppen ska 
grundas på en utvärdering av 
läkemedelsmyndighetens kostnader och 
kostnaderna för rapportörernas 
bedömningar enligt artikel 9 eller på den 
övervakning av inflationen som avses i 
artikel 15.4.

2. Eventuella ändringar av beloppen ska 
grundas på en öppen utvärdering av 
läkemedelsmyndighetens kostnader och 
kostnaderna för rapportörernas 
bedömningar enligt artikel 9 eller på den 
övervakning av inflationen som avses i 
artikel 15.4.

Or. en

Ändringsförslag 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eventuella ändringar av beloppen ska 
grundas på en utvärdering av 
läkemedelsmyndighetens kostnader och 
kostnaderna för rapportörernas 
bedömningar enligt artikel 9 eller på den 
övervakning av inflationen som avses i 
artikel 15.4.

2. Eventuella ändringar av beloppen ska 
grundas på en öppen utvärdering av 
läkemedelsmyndighetens kostnader och 
kostnaderna för rapportörernas 
bedömningar enligt artikel 9 eller på den 
övervakning av inflationen som avses i 
artikel 15.4.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antalet faktureringsenheter som används 
som grundval för beräkningarna är [...] 
när denna förordning antas.

Or. en

Motivering

För att öka tydligheten och läsbarheten bör antalet faktureringsenheter som används för 
beräkning av avgifterna anges direkt i förordningens text.

Ändringsförslag 87
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den fasta årliga avgift som anges i 
artikel 7 och del IV i bilagan ska träda i 
kraft först sex månader efter det datum då 
läkemedelsmyndigheten har förklarat att 
Eudravigilance har börjat fungera fullt ut 
i enlighet med artikel 24.2 tredje stycket i 
förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Läkemedelsmyndigheten bör kunna utföra alla de aktiviteter som täcks av den fasta årliga 
avgiften på det sätt som anges i lagstiftningen. Därför måste Eudravigilance databas vara i 
alla avseenden operativ och fungera korrekt innan läkemedelsmyndigheten kan ta ut den 
avgiften.

Ändringsförslag 88
Michèle Rivasi
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Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgiften för bedömningen av de 
periodiska säkerhetsrapporterna uppgår till 
19 500 euro per förfarande. Motsvarande 
ersättning till rapportören uppgår till
13 100 euro.

1. Avgiften för bedömningen av de 
periodiska säkerhetsrapporterna uppgår till 
19 500 euro per förfarande. Motsvarande 
ersättning till rapportören uppgår till
13 100 euro och motsvarande ersättning 
till medrapportören uppgår till 1 500 euro.

Or. en

Motivering

För bedömningen av de periodiska säkerhetsrapporterna utförs det mesta av arbetet av 
rapportören, men även medrapportörens arbete bör ersättas.

Ändringsförslag 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 4.2 gäller 
följande avgifter:
i) Kategori 1: 100 procent av det 
tillämpliga beloppet.
ii) Kategori 2: 50 procent av det 
tillämpliga beloppet.
iii) Kategori 3: 10 procent av det 
tillämpliga beloppet.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med en enda granskningsavgift för periodiska säkerhetsrapporter, oavsett 
arbetsbelastning. I viss utsträckning är det legitimt att eftersträva en standardiserad metod 
för beräkning av avgifterna. Men i det konkreta fallet skulle det vara lämpligt att klassificera 
de relevanta aktiva substanserna i tre kluster för granskning av de periodiska 
säkerhetsrapporterna beroende på den arbetsbelastning det innebär att utföra granskningen 
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och med differentierade avgifter.

Ändringsförslag 90
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innehavarna av godkännande för 
försäljning eller registreringar av 
homeopatika eller växtbaserade 
läkemedelsprodukter som anges i 
artikel 4.1a ska betala 10 procent av det 
belopp som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

I enlighet med de principer som anges i förslagets motivering, nämligen rättvisa, i vilken mån 
avgiftstyperna och avgiftsnivåerna motsvarar det arbete som utförts samt proportionalitet, 
men också enkelhet och möjligheten att tillämpa avgiften för produktkategorin homeopatika 
bör avgiften för periodiska säkerhetsrapporter sänkas med 10 procent av den allmänna 
avgiften per periodisk säkerhetsrapport.

Ändringsförslag 91
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med tillämpning av artikel 4.5 ska små 
och medelstora företag betala 60 % av det 
tillämpliga beloppet.

2. Med tillämpning av första stycket i
artikel 4.5 ska små och medelstora företag 
betala 60 % av det tillämpliga beloppet.

Med tillämpning av andra stycket i 
artikel 4.5 ska innehavare av 
godkännande för försäljning betala upp 
till 60 procent av det tillämpliga beloppet.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I enlighet med artikel 4.3 ska den 
berörda innehavaren av godkännande för 
försäljning om det råder brist på resurser 
betala en avgift motsvarande högst 
40 procent av det tillämpbara beloppet.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag planeras en förfarandebaserad avgift för granskningen av 
periodiska säkerhetsrapporter: 19 500 euro per aktiv substans. Om endast en innehavare av 
godkännande för försäljning påverkas kunde denna avgift bli omotiverat hög, framför allt om 
det råder brist på resurser. Det skulle t.ex. kunna gälla om den årliga omsättningen av den 
berörda produkten är låg och de extra kostnaderna skulle leda till en situation där 
godkännandet för försäljning skulle behöva överges av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 93
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tioprocentiga ökning som föreskrivs i 
artikel 8.5 ska ersättningen till rapportören 
anpassas i proportion till detta.

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tjugoprocentiga ökning som föreskrivs 
i artikel 8.5 ska ersättningen till 
rapportören anpassas i proportion till detta.

Or. en
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Motivering

För att begära en avgiftssänkning eller avgiftsbefrielse måste innehavaren av godkännandet 
för försäljning noggrant undersöka att skälen för sänkningen eller befrielsen föreligger.

Ändringsförslag 94
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tioprocentiga ökning som föreskrivs i 
artikel 8.5 ska ersättningen till rapportören 
anpassas i proportion till detta.

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den femtioprocentiga ökning som 
föreskrivs i artikel 8.5 ska ersättningen till 
rapportören anpassas i proportion till detta.

Or. en

Ändringsförslag 95
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgiften för bedömningen av en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts uppgår till 43 000 euro.
Motsvarande ersättning till rapportören 
uppgår till 18 200 euro.

1. Avgiften för bedömningen av en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts uppgår till 43 000 euro.
Motsvarande ersättning till rapportören 
uppgår till 30 000 euro och motsvarande 
ersättning till medrapportören uppgår till 
10 000 euro.

Or. en
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Motivering

Bedömningen av en säkerhetsstudie efter det att produkten godkänts medför mycket arbete för 
den nationella behöriga myndighet som ansvarar för rapporteringen. Medrapportören bör 
också få del av avgiften för det arbete som utförts.

Ändringsförslag 96
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilagan – del II – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med tillämpning av artikel 5.4 ska små 
och medelstora företag betala 60 % av det 
tillämpliga beloppet.

2. Med tillämpning av första stycket i
artikel 5.4 ska små och medelstora företag 
betala 60 % av det tillämpliga beloppet.

Med tillämpning av andra stycket i 
artikel 5.4 ska innehavare av 
godkännande för försäljning betala upp 
till 60 procent av det tillämpliga beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilagan – del II – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tioprocentiga ökning som föreskrivs i 
artikel 8.5 ska ersättningen till rapportören 
anpassas i proportion till detta.

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tjugoprocentiga ökning som föreskrivs 
i artikel 8.5 ska ersättningen till 
rapportören anpassas i proportion till detta.

Or. en
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Motivering

För att begära en avgiftssänkning eller avgiftsbefrielse måste innehavaren av godkännandet 
för försäljning noggrant undersöka att skälen för sänkningen eller befrielsen föreligger.

Ändringsförslag 98
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del II – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tioprocentiga ökning som föreskrivs i 
artikel 8.5 ska ersättningen till rapportören 
anpassas i proportion till detta.

4. Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den femtioprocentiga ökning som 
föreskrivs i artikel 8.5 ska ersättningen till 
rapportören anpassas i proportion till detta.

Or. en

Ändringsförslag 99
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgiften för bedömningen av det 
förfarande som avses i artikel 6.1 uppgår 
till 168 600 euro. Motsvarande ersättning 
till rapportören uppgår till 45 100 euro.

1. Avgiften för bedömningen av det 
förfarande som avses i artikel 6.1 uppgår 
till [...] om en eller flera aktiva substanser 
ingår. Denna avgift ska höjas med [...] 
euro för varje ytterligare aktiv substans 
som ingår i förfarandet. Motsvarande 
ersättning till rapportören och 
medrapportören uppgår till 50 procent av 
den totala avgiften som tas ut.

Or. en
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Motivering

Rapportörer och medrapportörer från medlemsstaterna bör få rimlig ersättning för att 
uppmuntra dem att frivilligt erbjuda sig att utföra arbetet i samband med hanteringen av 
hänskjutanden.

Ändringsförslag 100
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgiften för bedömningen av det 
förfarande som avses i artikel 6.1 uppgår 
till 168 600 euro. Motsvarande ersättning 
till rapportören uppgår till 45 100 euro.

1. Avgiften för bedömningen av det 
förfarande som avses i artikel 6.1 uppgår 
till 168 600 euro. Motsvarande ersättning 
till rapportören uppgår till 70 000 euro och 
motsvarande ersättning till 
medrapportören uppgår till 70 000 euro.

Or. en

Motivering

Granskning av säkerhetshänskjutanden medför mycket arbete, ca 500–800 
granskningstimmar för såväl rapportören som medrapportören.

Ändringsförslag 101
Linda McAvan

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgiften för bedömningen av det 
förfarande som avses i artikel 6.1 uppgår 
till 168 600 euro. Motsvarande ersättning 
till rapportören uppgår till 45 100 euro.

1. Avgiften för bedömningen av det 
förfarande som avses i artikel 6.1 uppgår 
till 168 600 euro om en eller flera aktiva 
substanser ingår. Denna avgift ska höjas 
med 15 procent för varje ytterligare aktiv 
substans som ingår i förfarandet.

Motsvarande ersättning till rapportören 
och medrapportören eller 
medrapportörerna uppgår till 
78 400 euro. Denna ersättning höjs med 
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15 procent för varje ytterligare aktiv 
substans som bedöms.

Or. en

Motivering

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.

Ändringsförslag 102
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avgiftsbeloppet bör fördelas mellan 
den allmänna budget som påverkas av 
dessa nya säkerhetsövervakningsuppgifter 
och den del som innehavaren av 
godkännandet för försäljning ska betala.

Or. fr

Motivering

Dessa nya säkerhetsövervakningsuppgifter bör kunna finansieras genom EU:s budget för att 
öka bedömningarnas öppenhet, objektivitet och oberoende.

Ändringsförslag 103
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med tillämpning av artikel 6.5 ska små 
och medelstora företag betala 60 % av det 
tillämpliga beloppet.

2. Med tillämpning av första stycket i
artikel 6.5 ska små och medelstora företag 
betala 60 % av det tillämpliga beloppet.

Med tillämpning av andra stycket i 
artikel 6.5 ska innehavare av 
godkännande för försäljning betala upp 
till 60 procent av det tillämpliga beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 3 – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Tillämpa därefter i förekommande fall 
den avgiftssänkning som anges i del II
punkt 2 i denna bilaga och den 
avgiftsbefrielse som avses i artikel 1.3.

ii) Tillämpa därefter i förekommande fall 
den avgiftssänkning som anges i del III
punkt 2 i denna bilaga och den 
avgiftsbefrielse som avses i artikel 1.3.

Or. en

Motivering

Del II i kommissionens förslag avser artikel 5.4 om bedömningen av en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts. Del III däremot avser artikel 6.5 vilket är den korrekta artikeln 
för bilagans del III om hänskjutanden.

Ändringsförslag 105
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 

Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
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proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tioprocentiga ökning som föreskrivs i 
artikel 8.5 ska ersättningen till rapportören 
anpassas i proportion till detta.

proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tjugoprocentiga ökning som föreskrivs 
i artikel 8.5 ska ersättningen till 
rapportören anpassas i proportion till detta.

Or. en

Motivering

För att begära en avgiftssänkning eller avgiftsbefrielse måste innehavaren av godkännandet 
för försäljning noggrant undersöka att skälen för sänkningen eller befrielsen föreligger.

Ändringsförslag 106
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del III – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den tioprocentiga ökning som föreskrivs i 
artikel 8.5 ska ersättningen till rapportören 
anpassas i proportion till detta.

Om avgiftssänkningarna och 
avgiftsbefrielserna tillämpas, ska 
ersättningen till rapportören anpassas i 
proportion till detta. Om 
läkemedelsmyndigheten därefter får in det 
fullständiga tillämpliga beloppet inklusive 
den femtioprocentiga ökning som 
föreskrivs i artikel 8.5 ska ersättningen till 
rapportören anpassas i proportion till detta.

Or. en

Ändringsförslag 107
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den fasta årliga avgiften ska uppgå till
60 euro per faktureringsenhet.

1. Den fasta årliga avgiften ska uppgå till
XX euro per faktureringsenhet.
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Or. en

Motivering

Bör bestämmas efter en slutgiltig överenskommelse om sänkningar och undantag.

Ändringsförslag 108
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilagan – del IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med tillämpning av artikel 7.4 ska små 
och medelstora företag betala 60 % av det 
tillämpliga beloppet.

2. Med tillämpning av första stycket i
artikel 7.4 ska små och medelstora företag 
betala 60 % av det tillämpliga beloppet.

Med tillämpning av andra stycket i 
artikel 7.4 ska innehavare av 
godkännande för försäljning betala upp 
till 60 procent av det tillämpliga beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Bilagan – del IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel som avses 
i artikel 7.5 ska erlägga 80 % av det belopp 
som tillämpas på de faktureringsenheter 
som motsvarar dessa läkemedel.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel (förutom 
godkända homeopatika) som avses i 
artikel 7.5 ska erlägga 80 % av det belopp 
som tillämpas på de faktureringsenheter 
som motsvarar dessa läkemedel.
Innehavare av godkännande för 
försäljning av homeopatika ska betala den 
procentuella andelen av de IKT-tjänster 
som tillämpas på den faktureringsenhet 
som motsvarar de produkterna.

Or. en
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Motivering

För godkända homeopatika gäller enbart IT-tjänster för upprättande och underhåll av 
databasen av de tjänster som anges i punkt 4 i bilagan till förordningen 
(”Läkemedelsmyndighetens övriga kostnader för säkerhetsövervakning av läkemedel”). Det 
är nödvändigt att uttryckligen ange typ av kostnader, eftersom inga andra tjänster 
tillhandahålls i utbyte mot den fasta årliga avgiften.

Ändringsförslag 110
Alojz Peterle

Förslag till förordning
Bilagan – del IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel som avses 
i artikel 7.5 ska erlägga 80 % av det belopp 
som tillämpas på de faktureringsenheter 
som motsvarar dessa läkemedel.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel (förutom 
godkända homeopatika) som avses i 
artikel 7.5 ska erlägga 80 % av det belopp 
som tillämpas på de faktureringsenheter 
som motsvarar dessa läkemedel.
Innehavare av godkännande för 
försäljning av homeopatika ska betala den 
procentuella andelen av de IKT-tjänster 
som tillämpas på den faktureringsenhet 
som motsvarar sådana produkter.

Or. en

Ändringsförslag 111
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilagan – del IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel som avses 
i artikel 7.5 ska erlägga 80 % av det belopp 
som tillämpas på de faktureringsenheter 
som motsvarar dessa läkemedel.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel som avses 
i artikel 7.5 ska erlägga 50 procent av det 
belopp som tillämpas på de 
faktureringsenheter som motsvarar dessa
läkemedel.
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Or. en

Motivering

Läkemedel med väl etablerad användning har en välkänd säkerhetsprofil och bör komma i 
åtnjutande av en femtioprocentig sänkning av den fasta årliga avgiften.

Ändringsförslag 112
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilagan – del IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel som avses 
i artikel 7.5 ska erlägga 80 % av det belopp 
som tillämpas på de faktureringsenheter 
som motsvarar dessa läkemedel.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning av sådana läkemedel som avses 
i artikel 10a i direktiv 2001/83/EG ska 
erlägga 80 % av det belopp som tillämpas 
på de faktureringsenheter som motsvarar 
dessa läkemedel. Innehavare av 
godkännande för försäljning av godkända 
homeopatika och godkända växtbaserade 
läkemedel enligt definitionen i 
artiklarna 1.5 och 1.30 i 
direktiv 2001/83/EG ska erlägga 
25 procent av det belopp som tillämpas på 
de faktureringsenheter som motsvarar 
dessa läkemedel.

Or. en

Motivering

Sänkningen på 75 procent för godkända homeopatika och växtbaserade läkemedel ligger i 
linje med den redan gällande minskningen av den fasta årliga avgiften för centralt godkända 
generiska läkemedel. Eftersom det finns en tendens mot ökade centrala godkännanden för 
generiska läkemedel men inte för homeopatika och växtbaserade läkemedel bör de senare inte 
missgynnas kommersiellt i framtiden på grund av avgifterna för säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel.


