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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de 
activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0472),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), și articolele 114 și 168 alineatul (4) litera (c) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7–0196/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Greciei, de către 
Congresului Deputaților din Spania și de către Senatul Spaniei în conformitate cu 
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se 
susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C
2 JO C, , p. .
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În temeiul prezentului regulament ar 
trebui percepute două tipuri diferite de 
taxe, pentru a lua în considerare 
diversitatea sarcinilor Agenției și ale 
raportorilor. În primul rând, taxele pentru 
procedurile de farmacovigilență 
desfășurate la nivelul Uniunii ar trebui 
percepute de la acei titulari de autorizații 
de introducere pe piață ale căror 
medicamente fac parte din procedură. 
Respectivele proceduri vizează evaluarea 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranța, evaluarea studiilor de siguranță 
postautorizare și evaluările realizate în 
contextul raportărilor inițiate pornind de la 
datele privind farmacovigilența. În al 
doilea rând, ar trebui percepută o taxă 
forfetară anuală pentru alte activități de 
farmacovigilență desfășurate de Agenție de 
care beneficiază în general titularii de 
autorizații de introducere pe piață. 
Respectivele activități vizează tehnologia 
informației, în special întreținerea bazei de 
date „Eudravigilance” menționată la 
articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, detectarea semnalelor și 
monitorizarea literaturii de specialitate 
selectate. 

(10) În temeiul prezentului regulament ar 
trebui percepute două tipuri diferite de 
taxe, pentru a lua în considerare 
diversitatea sarcinilor Agenției și ale 
raportorilor. În primul rând, taxele pentru 
procedurile de farmacovigilență 
desfășurate la nivelul Uniunii ar trebui 
percepute de la acei titulari de autorizații 
de introducere pe piață ale căror 
medicamente fac parte din procedură. 
Respectivele proceduri vizează evaluarea 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranța, evaluarea studiilor de siguranță 
postautorizare și evaluările realizate în 
contextul raportărilor inițiate pornind de la 
datele privind farmacovigilența. În al 
doilea rând, ar trebui percepută o taxă 
forfetară anuală pentru alte activități de 
farmacovigilență desfășurate de Agenție de 
care beneficiază în general titularii de 
autorizații de introducere pe piață. 
Respectivele activități vizează tehnologia 
informației, în special întreținerea bazei de 
date „Eudravigilance” menționată la 
articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 și monitorizarea literaturii de 
specialitate selectate. 

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Taxele ar trebui percepute într-un mod 
echitabil de la toți titularii de autorizații de 
introducere pe piață. Prin urmare, ar trebui 
stabilită o unitate de facturare unică 
indiferent de procedura în temeiul căreia a 
fost autorizat medicamentul, fie în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004, fie în 
temeiul Directivei 2001/83/CE și de modul 
în care numerele de autorizare sunt 
atribuite de statele membre. Înregistrările 
individuale corespunzătoare autorizațiilor 
din baza de date prevăzută la articolul 57 
alineatul (1) litera (l) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 și bazate pe informațiile 
incluse în lista tuturor medicamentelor de 
uz uman autorizate în Uniune, 
menționată la articolul 57 alineatul (2) 
din regulamentul sus-menționat
îndeplinesc acest obiectiv.

(14) Taxele ar trebui percepute într-un mod 
echitabil de la toți titularii de autorizații de 
introducere pe piață. Prin urmare, ar trebui 
stabilită o unitate de facturare unică 
indiferent de procedura în temeiul căreia a 
fost autorizat medicamentul, fie în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004, fie în 
temeiul Directivei 2001/83/CE și de modul 
în care numerele de autorizare sunt 
atribuite de statele membre. Stabilirea 
unității la nivelul substanței active și a 
formei farmaceutice pe baza informațiilor 
incluse în baza de date prevăzută la 
articolul 57 alineatul (1) litera (l) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
îndeplinește acest obiectiv.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar fi implicat să se perceapă taxe de la societăți în funcție de numărul 
diferitelor autorizații comerciale pe care le dețin - iar acest lucru se calculează în funcție de 
mărimea cutiei de medicamente. Nu are relevanță pentru procesul de farmacovigilență dacă 
cutia conține 10 sau 20 de tablete. Este mai oportun să se perceapă taxe în funcție de 
numărul de autorizații pe substanță activă și pe formă farmaceutică (de exemplu, dacă 
medicamentul se prezintă sub formă de spray, tabletă sau soluție injectabilă).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Medicamentele generice,
medicamentele autorizate conform 
dispozițiilor privind utilizarea medicală 
bine stabilită, medicamentele homeopatice 
și medicamentele pe bază de plante 

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

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

Or. en

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Medicamentele homeopatice și 
medicamentele pe bază de plante 
înregistrate în conformitate cu articolele 
14 și 16a din Directiva 2001/83/CE sunt 
excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul are scopul de a clarifica din punct de vedere juridic excluderea 
medicamentelor homeopatice și a medicamentelor pe bază de plante, după cum se 
menționează deja în considerentul 17.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei ar fi implicat să se perceapă taxe de la societăți în funcție de numărul 
diferitelor autorizații comerciale pe care le dețin – care s-ar fi calculat în funcție de mărimea 
cutiei de medicamente. Nu are relevanță pentru procesul de farmacovigilență dacă cutia 
conține 10 sau 20 de tablete. Este mai oportun să se perceapă taxe în funcție de numărul de 
autorizații pe substanță activă și pe formă farmaceutică (de exemplu, dacă medicamentul se 
prezintă sub formă de spray, tabletă sau soluție injectabilă).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că și coraportorul ar trebui plătit de către EMA, după cum se 
întâmplă deja. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru activitățile sale de 
farmacovigilență referitoare la sistemele de 

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

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

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al taxei anuale ar trebui clarificat astfel încât să includă numai 
activitățile care sunt desfășurate la nivelul UE. Detectarea semnalelor este un lucru în cazul 
căruia statele membre ar putea să dorească să perceapă taxe în continuare. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Eliminarea reducerii taxei în cazul medicamentelor generice.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata remunerației raportorilor de către 
Agenție

Plata remunerației raportorilor și 
coraportorilor de către Agenție

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția remunerează raportorii în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) în 
următoarele cazuri:

(1) Agenția remunerează raportorii și 
coraportorii în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) în următoarele cazuri:

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

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

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

(b) în cazul în care grupul de coordonare a 
desemnat un stat membru care acționează 
în calitate de raportor în contextul evaluării 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranța menționate la articolul 4;

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

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

(d) în cazul în care statul membru a (d) în cazul în care statul membru a 



PR\1007843RO.doc 13/18 PE519.514v02-00

RO

desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru raportările menționate la 
articolul 6.

desemnat un membru al Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență care acționează în calitate 
de raportor pentru raportările menționate la 
articolul 6.

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că și coraportorul ar trebui plătit direct de către EMA, după cum se 
întâmplă deja, precum și pentru a clarifica modul în care funcționează grupul de coordonare. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Remunerația este plătită conform 
contractului scris menționat la primul 
paragraf al articolului 62 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, în 
termen de 60 de zile calendaristice de la 
primirea raportului de evaluare final 
prevăzut la alineatul (3) din prezentul 
articol. Orice comision bancar aferent 
plății respectivei remunerații este suportat 
de Agenție.

Or. en

Justificare

Propunerea include deja un termen de 30 de zile pentru plata taxelor de către societăți către 
EMA. Ar trebui astfel să existe și un termen pentru efectuarea plății de către EMA către statul 
membru raportor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexă – partea III – alineatul 1



PE519.514v02-00 14/18 PR\1007843RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de 168 600 EUR. Renumerația 
corespunzătoare a raportorului este de 45 
100 EUR.

(1) Taxa pentru evaluarea procedurii 
menționate la articolul 6 alineatul (1) este 
de [...] atunci când este vorba despre una 
sau două substanțe active. Această taxă 
este majorată cu [...] EUR pentru fiecare 
substanță activă suplimentară implicată 
în procedură. Renumerația 
corespunzătoare a raportorului este de 27% 
din taxa totală colectată.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexă – partea IV – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Taxa forfetară anuală este de 86 EUR 
per unitate de facturare. 

Or. en

Justificare

Există un acord general potrivit căruia domeniul de aplicare a taxei anuale poate fi redus 
pentru a exclude activitatea de farmacovigilență legată de medicamentele autorizate la nivel 
central (care totalizează aproximativ 3 milioane EUR), precum și de detectarea semnalelor, 
de gestionarea RAM și de gestionarea riscurilor (care totalizează aproximativ 
6 milioane EUR). Aceasta ar genera un venit total de 10,4 milioane EUR, în loc de suma de 
19 milioane EUR propusă inițial. Potrivit noii definiții a unității de facturare, există în 
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prezent un total de 129 037 unități. Eliminarea reducerii pentru medicamentele generice ar 
reprezenta o taxă anuală de 86 EUR per unitate. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

De ce avem nevoie de un nou sistem de taxare
Propunerea Comisiei este menită să ofere finanțare pentru punerea în aplicare a noului 
regulament și a noii directive UE privind farmacovigilența, adoptate în 2012. Noua legislație 
conferă noi sarcini atât Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), cât și autorităților 
naționale competente (ANC) – autorităților de reglementare a medicamentelor – din fiecare 
stat membru.  Este important să se creeze un mecanism de finanțare cât mai curând posibil, 
mai ales având în vedere că legislația a intrat deja în vigoare.

Noile sarcini ale agenției includ:
 extinderea bazei de date „Eudravigilance” pentru a include medicamentele autorizate 

la nivel național și adăugarea a noi funcții, inclusiv a unei secțiuni destinate publicului, 
în care acesta să poată efectua căutări online ale reacțiilor adverse la diferite 
medicamente;

 întocmirea unui raport periodic actualizat privind siguranța (RPAS); 
 crearea unei baze de date cu toate medicamentele autorizate în UE (articolul 57);
 monitorizarea literaturii de specialitate;
 coordonarea la nivelul UE a evaluărilor RPAS, PASS (studii de siguranță 

postautorizare) și a raportărilor în cazul medicamentelor autorizate la nivel național; 
 crearea unui portal de internet al medicamentelor europene care ar putea deveni un 

punct unic de informare pentru public cu privire la medicamente;
 organizarea de audieri publice. 

Pentru prima oară, EMA va desfășura activități de farmacovigilență în cazul medicamentelor 
autorizate pe piață de către autoritățile naționale, precum și al medicamentelor autorizate la 
nivel central (de către EMA). 

Sistemul oferă ANC posibilitatea de a face schimb de rezultatele activităților lor de evaluare 
la nivelul UE a RPAS, PASS și a raportărilor în cazul medicamentelor autorizate la nivel 
național.

Ce propune Comisia
Costurile noilor sarcini sunt estimate de Comisie la 38,5 milioane EUR, aceasta propunând să 
se strângă fonduri pe două căi separate de finanțare: 

Să se impună o nouă taxă forfetară anuală pentru farmacovigilență societăților farmaceutice, 
taxă bazată pe numărul de unități de facturare deținute de fiecare societate în conformitate cu 
baza de date menționată la articolul 57. Aceasta ar fi de 60 EUR pe medicament, definită în 
funcție de mărimea cutiei, exceptând medicamentele autorizate la nivel central. 

Să se impună trei noi taxe pentru procedurile de evaluare a RPAS, PASS și a raportărilor. 
Raportarea este o procedură prin care un medicament este prezentat Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență ca urmare a unor preocupări privind 
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siguranța. 

Repartizarea costurilor și taxelor între EMA și ANC 
Sarcinile de garantare a unui sistem cuprinzător de siguranță pentru medicamente la nivel 
european sunt efectuate în comun de către EMA și statele membre. Comisia propune, prin 
urmare, ca orice taxe percepute să fie repartizate între EMA și ANC, fără a impune 
societăților o taxă dublă pentru aceeași activitate.

Reduceri și derogări
Comisia propune reduceri pentru IMM-uri, pentru medicamentele generice, medicamentele cu 
o utilizare bine stabilită, medicamentele homeopatice și medicamentele pe bază de plante care 
fac pe deplin obiectul unei autorizații de introducere pe piață. Aceasta propune ca 
medicamentele homeopatice și medicamentele pe bază de plante înregistrate, precum și 
microîntreprinderile să fie scutite de toate taxele.

Opinia raportoarei
Raportoarea acceptă necesitatea imperativă de a pune în practică un mecanism de finanțare și 
propune astfel modificări la propunerile Comisiei elaborate astfel încât să se ajungă rapid la 
un acord. O revizuire completă a taxelor de farmacovigilență este programată să înceapă anul 
următor, când o analiză completă a întregului sistem ar putea fi propusă, dacă se consideră 
necesar, însă, între timp, raportoarea face următoarele propuneri.
Taxa forfetară: aceasta este propusă pentru a acoperi costurile EMA pentru o serie de 
activități farmaceutice, inclusiv detectarea semnalelor. Având în vedere că anumite state 
membre percep totodată o taxă de la societăți pentru detectarea semnalelor, există preocupări 
privind impunerea unei taxe duble acestor societăți. Raportoarea propune, prin urmare, să se 
reducă suma colectată de EMA și domeniul de aplicare al taxei forfetare pentru a acoperi 
numai sarcinile efectuate de EMA: „Eudravigilance”, baza de date în temeiul articolului 57, 
RPAS și monitorizarea literaturii, transformând astfel taxa forfetară într-o taxă de întreținere 
pentru activitatea de farmacovigilență a EMA. Raportoarea consideră totodată că utilizarea 
mărimii cutiei ca bază pentru unitatea de facturare nu este cel mai bun sistem pentru că 
numărul de tablete dintr-o cutie nu are relevanță pentru farmacovigilență și ar penaliza 
anumite societăți, cum ar fi societățile de medicamente generice. În schimb, ar fi mai oportun 
să se impună taxe în funcție de numărul de autorizații pe care o societate le deține pe 
substanță activă și pe formă farmaceutică. Pe de altă parte, raportoarea propune să se elimine 
reducerea de 20% pentru medicamentele generice.
Taxa de raportare: în acest caz, problema constă în faptul că investigațiile privind riscurile de 
siguranță pot fi costisitoare și pot implica clase întregi de medicamente și un număr variat de 
substanțe active. Volumul de muncă implicat poate varia în funcție de complexitatea 
raportării; prin urmare, raportoarea propune ca acest lucru să se reflecte în sistemul de 
redevențe. Raportoare dorește, de asemenea, să se asigure că toți raportorii și coraportorii din 
statele membre sunt remunerați în mod echitabil pentru a-i stimula să se ofere voluntari pentru 
munca pe care o implică raportările. 

Raportoarea nu aduce nicio modificare în această etapă taxelor de procedură pentru RPSA și 
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PASS, cu excepția definiției unităților de facturare. 


