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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań 
z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0472),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0196/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Grecji, Kongres 
Deputowanych Hiszpanii i Senat Hiszpanii, w których stwierdzono, że projekt aktu 
ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0.
2 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy pobierać dwa różne 
rodzaje opłat, aby uwzględnić 
różnorodność zadań Agencji i 
sprawozdawców. Po pierwsze, od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, których produkty lecznicze są 
objęte procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii 
prowadzone na poziomie Unii, należy 
pobierać opłaty za te procedury. Dotyczą 
one oceny okresowo aktualizowanych 
sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa, 
oceny badań dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu pozwolenia 
i ocen w kontekście przekazanych spraw w 
wyniku uzyskania danych z nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Po 
drugie, należy pobierać roczną opłatę 
zryczałtowaną za inne działania z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii prowadzone przez Agencję, 
z których korzyści czerpie ogół posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Działania te są związane z technologiami 
informatycznymi, w szczególności z 
utrzymaniem bazy danych Eudravigilance, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, wykrywaniem 
sygnałów i monitorowaniem wybranej 
literatury medycznej.

(10) Na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy pobierać dwa różne 
rodzaje opłat, aby uwzględnić 
różnorodność zadań Agencji i 
sprawozdawców. Po pierwsze, od 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, których produkty lecznicze są 
objęte procedurami z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii 
prowadzonymi na poziomie Unii, należy 
pobierać opłaty za te procedury. Dotyczą 
one oceny okresowo aktualizowanych 
sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa, 
oceny badań dotyczących bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po wydaniu pozwolenia 
i ocen w kontekście przekazanych spraw w 
wyniku uzyskania danych z nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Po 
drugie, należy pobierać roczną opłatę 
zryczałtowaną za inne działania z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii prowadzone przez Agencję, 
z których korzyści czerpie ogół posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Działania te są związane z technologiami 
informatycznymi, w szczególności z 
utrzymaniem bazy danych Eudravigilance, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, i monitorowaniem 
wybranej literatury medycznej.

Or. en



PR\1007843PL.doc 7/18 PE519.514v02-00

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Opłaty powinny być nakładane 
sprawiedliwie na wszystkich posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Należy zatem ustalić pojedynczą jednostkę 
podlegającą opłacie niezależnie od 
procedury, na podstawie której 
dopuszczono do obrotu produkt leczniczy, 
tj. albo na mocy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, albo na mocy dyrektywy 
2001/83/WE, oraz niezależnie od sposobu, 
w jaki państwa członkowskie nadają 
numery pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu. Kryteria te spełniają poszczególne 
wpisy odpowiadające pozwoleniom na 
dopuszczenie do obrotu w bazie danych, o 
której mowa w art. 57 ust. 1 lit. l) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, na 
podstawie informacji z wykazu wszystkich 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi dopuszczonych do obrotu w Unii, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 
wspomnianego rozporządzenia.

(14) Opłaty powinny być nakładane 
sprawiedliwie na wszystkich posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Należy zatem ustalić pojedynczą jednostkę 
podlegającą opłacie niezależnie od 
procedury, na podstawie której 
dopuszczono do obrotu produkt leczniczy, 
tj. albo na mocy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, albo na mocy dyrektywy 
2001/83/WE, oraz niezależnie od sposobu, 
w jaki państwa członkowskie nadają 
numery pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu. Kryterium to spełnia jednostka 
ustalona według poziomu substancji 
czynnej i postaci farmaceutycznej na 
podstawie informacji zawartych w bazie 
danych, o której mowa w art. 57 ust. 1 lit. 
l) rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji oznaczałby, że od przedsiębiorstw pobierano by opłaty na podstawie liczby 
posiadanych przez nie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu – w rozbiciu na rozmiar 
opakowania. To, czy paczka zawiera 10 czy 20 tabletek jest nieistotne z punktu widzenia 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Bardziej właściwe byłoby pobieranie opłat na 
podstawie liczby pozwoleń na dopuszczenie do obrotu według substancji czynnej oraz postaci 
farmaceutycznej (tj. tego, czy produkt ma formę rozpylacza, tabletki czy roztworu do 
wstrzykiwań).
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia wyklucza się 
homeopatyczne i ziołowe produkty 
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lecznicze zarejestrowane zgodnie z art. 14 
i 16a dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu podstaw prawnych wyłączenia zarejestrowanych 
homeopatycznych i ziołowych produktów leczniczych, o którym mowa w motywie 17.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „jednostka podlegająca opłacie” oznacza 
jednostkę określoną na podstawie 
następującego zbioru danych dotyczących 
produktów leczniczych znajdujących się w 
bazie danych, o której mowa w art. 57 ust. 
1 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 726/2004:
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rozporządzenia;
a) nazwa produktu leczniczego;
b) posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu;

c) kraj uznający pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu;
d) substancja czynna lub substancje
czynne;
e) postać farmaceutyczna.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji oznaczałby, że od przedsiębiorstw pobierano by opłaty na podstawie liczby 
posiadanych przez nie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu – w rozbiciu na rozmiar 
opakowania. To, czy paczka zawiera 10 czy 20 tabletek jest nieistotne z punktu widzenia 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Bardziej właściwe byłoby pobieranie opłat na 
podstawie liczby pozwoleń na dopuszczenie do obrotu według substancji czynnej oraz postaci 
farmaceutycznej (tj. tego, czy produkt ma formę rozpylacza, tabletki czy roztworu do 
wstrzykiwań).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, że współsprawozdawcom także należy się wynagrodzenie 
wypłacane bezpośrednio przez EMA, zgodnie z obecną praktyką.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakres rocznej opłaty powinien zostać wyjaśniony, aby opłata uwzględniała wyłącznie 
działania prowadzone na szczeblu unijnym. Niektóre państwa członkowskie mogą być 
zainteresowane dalszym pobieraniem opłat za działania w zakresie wykrywania sygnałów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z przepisami części IV 
załącznika obniżona roczna opłata 
zryczałtowana ma zastosowanie w 
odniesieniu do produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 10a 

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

2001/83/WE, oraz w odniesieniu do 
homeopatycznych produktów leczniczych i 
ziołowych produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu, zdefiniowanych 
odpowiednio w art. 1 pkt 5 i art. 1 pkt 30 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie obniżki opłat dla leków generycznych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypłata wynagrodzenia na rzecz 
sprawozdawców przez Agencję

Wypłata wynagrodzenia na rzecz 
sprawozdawców i współsprawozdawców 
przez Agencję

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja wypłaca sprawozdawcom 
wynagrodzenie zgodnie z art. 3 ust. 2 w 
następujących przypadkach:

1. Agencja wypłaca sprawozdawcom i 
współsprawozdawcom wynagrodzenie 
zgodnie z art. 3 ust. 2 w następujących 
przypadkach:

c) gdy państwo członkowskie wyznaczyło 
członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii pełniącego funkcję 
sprawozdawcy do celów oceny okresowo 

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

aktualizowanych sprawozdań dotyczących 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4;

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

d) gdy grupa koordynacyjna wyznaczyła 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
sprawozdawcy do celów oceny okresowo 
aktualizowanych sprawozdań dotyczących 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4;

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, że współsprawozdawcom także należy się wynagrodzenie 
wypłacane bezpośrednio przez EMA, zgodnie z obecną praktyką, oraz wyjaśnieniu sposobu 
pracy grupy koordynacyjnej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Wynagrodzenie wypłaca się zgodnie z 
postanowieniami pisemnej umowy, o 
której mowa w art. 62 ust. 3 akapit 
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, i w ciągu 60 dni 
kalendarzowych od otrzymania 
sprawozdania końcowego z oceny, o 
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wynagrodzenia ponosi Agencja. którym mowa w ust. 3 niniejszego
artykułu. Wszelkie opłaty bankowe 
związane z płatnością przedmiotowego 
wynagrodzenia ponosi Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku przewiduje się 30-dniowy termin na wniesienie przez przedsiębiorstwa opłat do 
EMA. Powinien obowiązywać także termin wypłaty przez EMA wynagrodzenia na rzecz 
sprawozdawcy z państwa członkowskiego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) Opłata za ocenę procedury, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wynosi [...], gdy 
obejmuje jedną lub dwie substancje 
czynne. Opłata zwiększa się o kwotę […] 
EUR za każdą dodatkową substancję 
czynną, którą obejmuje procedura.
Powiązane z nią wynagrodzenie 
sprawozdawcy wynosi 27% całkowitej 
kwoty pobranych opłat.

Or. en

Uzasadnienie

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. As discussions are still 
ongoing about how many hours work are involved per active substance, the exact amounts 
are not yet included in this draft report - but will be added by the deadline for amendments. 
The Rapporteur keeps the proposed division between EMA and the Member States, in order to 
maintain the overall balance whereby half of all procedure fees as a whole go to EMA, and 
half to Member States.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część IV – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) Roczna opłata zryczałtowana wynosi 86 
EUR na jednostkę podlegającą opłacie.

Or. en

Uzasadnienie

Panuje zasadnicza zgodność opinii co do tego, że można ograniczyć zakres opłat rocznych, 
wyłączając z nich działania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
odnoszące się do produktów dopuszczonych do obrotu w drodze procedury scentralizowanej 
(co stanowi kwotę ok. 3 mln EUR), a także wykrywania sygnałów, rozpatrywania zgłoszonych 
przypadków niepożądanego działania leków oraz działania w zakresie zarządzania ryzykiem 
(co stanowi kwotę ok. 6 mln EUR). Całkowity przychód wyniósłby 10,4 mln EUR – zamiast 19 
mln EUR zgodnie z pierwotną propozycją. W myśl nowej definicji jednostki podlegającej 
opłacie obecnie całkowita liczba jednostek to 129 037. Rezygnacja z obniżki dla leków 
generycznych będzie się wiązać z opłatą roczną rzędu 86 EUR na jednostkę.
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UZASADNIENIE

Dlaczego potrzebny jest nowy system opłat
W swoim wniosku Komisja przewiduje przekazanie środków finansowych na rzecz 
wdrażania nowego rozporządzenia UE w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz dyrektywy w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
przyjętych w 2012 r. Poprzez nowe przepisy nakłada się nowe zadania zarówno na EMA 
(Europejską Agencję Leków), jak i na właściwe organy krajowe – krajowe organy 
regulacyjne ds. leków – w każdym państwie członkowskim. Ważne jest, by jak najszybciej 
wprowadzić mechanizm finansowania, w szczególności ze względu na fakt, iż przepisy 
weszły już w życie.

Nowe zadania Agencji obejmują:
 rozbudowę bazy danych Eudravigilance, tak aby uwzględniała produkty dopuszczone 

do obrotu w drodze procedury krajowej, a także wprowadzenie nowych funkcji, w tym 
sekcji publicznej umożliwiającej wyszukiwanie online informacji na temat 
niepożądanych działań danego leku;

 utworzenie centralnego repozytorium PSUR (okresowo aktualizowanych sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa); 

 utworzenie bazy danych obejmującej wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w 
UE (art. 57);

 monitorowanie literatury;
 koordynacja przeprowadzanych na szczeblu unijnym ocen PSUR, PASS i 

przekazanych spraw związanych z produktami dopuszczonymi do obrotu w drodze 
procedury krajowej;

 utworzenie europejskiego portalu internetowego poświęconego lekom, który 
stanowiłby punkt kompleksowej obsługi, umożliwiający uzyskanie informacji na 
temat leków;

 organizacja wysłuchań publicznych.

Po raz pierwszy EMA będzie realizować zadania dotyczące zarówno produktów 
dopuszczonych do obrotu przez organy krajowe, jak i produktów dopuszczonych do obrotu w 
drodze procedury scentralizowanej (dopuszczonych do obrotu przez EMA).

System przewiduje także podział prac związanych z przeprowadzanymi na szczeblu unijnym 
ocenami PSUR, PASS i przekazanymi sprawami dotyczącymi produktów dopuszczonych do 
obrotu w drodze procedur krajowych pomiędzy właściwymi organami krajowymi.

Propozycje Komisji
Komisja szacuje koszt nowych zadań na 38,5 mln EUR i proponuje zebranie środków poprzez 
dwa oddzielne strumienie finansowania:

Nowa roczna opłata zryczałtowana za usługi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
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farmakoterapii ma być pobierana od przedsiębiorstw farmaceutycznych na podstawie liczby 
jednostek podlegających opłacie zarejestrowanych w bazie danych, o której mowa w art. 57. 
Oznacza to kwotę 60 EUR za produkt, definiowany na podstawie wielkości opakowania, z 
wyjątkiem produktów dopuszczonych do obrotu w drodze procedury scentralizowanej.

Trzy nowe opłaty związane z procedurą w zakresie analizy PSUR (ocena okresowo 
aktualizowanych sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa); badań dotyczących 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia (PASS); a także przekazywanych spraw. Przekazanie 
sprawy to procedura, w ramach której lek przekazywany jest Komitetowi ds. Oceny Ryzyka 
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii z uwagi na obawy dotyczące 
bezpieczeństwa.

Dzielenie kosztów i opłat pomiędzy EMA i właściwe organy krajowe
Zadania w zakresie zapewnienia kompleksowego systemu bezpieczeństwa leków na poziomie 
UE są podzielone pomiędzy EMA a państwa członkowskie. Komisja proponuje zatem, aby 
wszelkie pobierane opłaty także były dzielone między nimi, bez obciążania przedsiębiorstw 
farmaceutycznych podwójnymi opłatami za te same działania.

Obniżki i zwolnienia
Komisja proponuje, aby obniżkom podlegały MŚP, a także leki generyczne, leki o 
ugruntowanym zastosowaniu leczniczym oraz ziołowe i homeopatyczne produkty lecznicze w 
pełni dopuszczone do obrotu. Zgodnie z propozycją Komisji zarejestrowane ziołowe i 
homeopatyczne produkty lecznicze powinny być całkowicie zwolnione ze wszystkich opłat, 
podobnie jak mikroprzedsiębiorstwa.

Opinia sprawozdawczyni
Sprawozdawczyni uznaje pilną potrzebę wprowadzenia mechanizmu finansowania i z tego 
względu proponuje zmiany do wniosku Komisji mające na celu umożliwienie szybkiego 
zawarcia porozumienia. Pełny przegląd opłat za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
zaplanowano na przyszły rok, kiedy w razie konieczności możliwe będzie zaproponowanie 
przeprowadzenia pełnej reformy całego systemu, a w międzyczasie sprawozdawczyni 
przedstawia następujące propozycje.
Opłata zryczałtowana: w zamierzeniu ma pokrywać koszty EMA związane z szeregiem 
działań w sektorze farmaceutycznym, w tym wykrywaniem sygnałów. Z uwagi na fakt, iż w 
niektórych państwach członkowskich także pobierana jest od przedsiębiorstw opłata za 
wykrywanie sygnałów, istnieje obawa, że dochodzi do podwójnego pobierania opłat. 
Sprawozdawczyni proponuje zatem obniżenie kwoty pobieranej przez EMA i objęcie opłatą 
zryczałtowaną jedynie zadań realizowanych przez EMA: wyłącznie w związku z bazą danych 
Eudravigilance, bazą danych, o której mowa w art. 57, repozytorium PSUR i przeglądem 
literatury, przekształcając opłatę zryczałtowaną w opłatę wnoszoną z tytułu utrzymania EMA 
za działania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Ponadto 
sprawozdawczyni jest zdania, że kryterium rozmiaru opakowania stosowane do wskazania 
jednostek podlegających opłacie nie jest najlepsze, gdyż liczba tabletek w opakowaniu nie jest 
istotna z punktu widzenia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, a taki system 
skutkowałby penalizacją niektórych przedsiębiorstw farmaceutycznych, w szczególności 
przedsiębiorstw produkujących leki generyczne. Zamiast tego bardziej właściwe byłoby 
pobieranie opłat na podstawie liczby pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, które 



PE519.514v02-00 18/18 PR\1007843PL.doc

PL

przedsiębiorstwo posiada na substancję czynną i postać farmaceutyczną. Z drugiej strony 
sprawozdawczyni proponuje zniesienie 20% obniżki dla leków generycznych.

Opłata za przekazanie spraw: problem polega na tym, że badanie ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem może być kosztowne i obejmować całe klasy leków i kilka różnych 
substancji czynnych. Nakład pracy związany z takimi działaniami uzależniony jest od 
złożoności przekazanej sprawy, dlatego sprawozdawczyni proponuje, aby zostało to 
uwzględnione w systemie opłat. Sprawozdawczyni pragnie także zapewnić odpowiednie 
wynagrodzenie dla sprawozdawców i współsprawozdawców z państw członkowskich, aby 
motywować ich do aktywnego udziału w pracach związanych z rozpatrywaniem 
przekazywanych spraw.

Na tym etapie sprawozdawczyni nie wprowadza żadnych zmian w zakresie opłat związanych 
z procedurami PSUR i PASS, z wyjątkiem definicji jednostek podlegających opłacie.


