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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch Európskej agentúre 
pre lieky za vykonávanie činnosti dohľadu nad liekmi na humánne použitie
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0472),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0197/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality gréckym Národným zhromaždením, španielskym 
Poslaneckým kongresom a španielskym Senátom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho 
aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7–0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

                                               
1 Ú. v. EÚ C
2 Ú. v. EÚ C, , s. .
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Na základe tohto nariadenia by sa mali 
vyberať dva rozličné druhy poplatkov, aby 
sa zohľadnila rozmanitosť úloh agentúry 
a spravodajcov. Po prvé, poplatky za 
postupy dohľadu nad liekmi, ktoré sa 
vykonávajú na úrovni Únie, by sa mali 
vyberať od držiteľov povolenia na 
uvedenie na trh tých liekov, ktoré sú 
súčasťou daného postupu. Tieto postupy sa 
týkajú posudzovania periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti, 
posudzovania štúdií bezpečnosti po vydaní 
povolenia a posudzovania v súvislosti 
s podnetmi podanými na základe 
farmakovigilančných údajov. Po druhé, 
ročné paušálne poplatky by sa mali vyberať 
za ostatné činnosti dohľadu nad liekmi, 
ktoré vykonáva agentúra a z ktorých majú 
vo všeobecnosti prospech držitelia 
povolenia na uvedenie na trh. Tieto 
činnosti súvisia s informačnými 
technológiami, predovšetkým 
s udržiavaním databázy EudraVigilance 
podľa článku 24 nariadenia (ES) 
č. 726/2004, s detekciou signálov
a monitorovaním vybranej zdravotníckej 
literatúry. 

(10) Na základe tohto nariadenia by sa mali 
vyberať dva rozličné druhy poplatkov, aby 
sa zohľadnila rozmanitosť úloh agentúry 
a spravodajcov. Po prvé, poplatky za 
postupy dohľadu nad liekmi, ktoré sa
vykonávajú na úrovni Únie, by sa mali 
vyberať od držiteľov povolenia na 
uvedenie na trh tých liekov, ktoré sú 
súčasťou daného postupu. Tieto postupy sa 
týkajú posudzovania periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti, 
posudzovania štúdií bezpečnosti po vydaní 
povolenia a posudzovania v súvislosti 
s podnetmi podanými na základe 
farmakovigilančných údajov. Po druhé, 
ročné paušálne poplatky by sa mali vyberať 
za ostatné činnosti dohľadu nad liekmi, 
ktoré vykonáva agentúra a z ktorých majú 
vo všeobecnosti prospech držitelia 
povolenia na uvedenie na trh. Tieto 
činnosti súvisia s informačnými 
technológiami, predovšetkým 
s udržiavaním databázy EudraVigilance 
podľa článku 24 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 a monitorovaním vybranej 
zdravotníckej literatúry. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Poplatky by sa mali vyberať 
spravodlivo od všetkých držiteľov 
povolenia na uvedenie na trh. Preto je 
potrebné zaviesť jedinú spoplatnenú 
položku bez ohľadu na postup, ktorým bol 

(14) Poplatky by sa mali vyberať 
spravodlivo od všetkých držiteľov 
povolenia na uvedenie na trh. Preto je 
potrebné zaviesť jedinú spoplatnenú 
položku bez ohľadu na postup, ktorým bol 
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daný liek povolený, či už na základe 
nariadenia (ES) č. 726/2004, alebo 
smernice 2001/83/ES, a na spôsob 
prideľovania čísel povolení členskými 
štátmi. Jednotlivé položky zodpovedajúce 
povoleniam v databáze podľa článku 57 
ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) č. 726/2004 
na základe informácií zo zoznamu 
všetkých liekov na humánne použitie, 
ktoré boli povolené v Únii podľa 
článku 57 ods. 2 uvedeného nariadenia, 
tento zámer spĺňajú.

daný liek povolený, či už na základe 
nariadenia (ES) č. 726/2004, alebo 
smernice 2001/83/ES, a na spôsob 
prideľovania čísel povolení členskými 
štátmi. Stanovenie položky na úrovni 
účinnej látky a liekovej formy na základe 
informácií začlenených v databáze podľa 
článku 57 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) 
č. 726/2004 tento zámer spĺňa.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie by znamenal, že od spoločností sa budú vyberať poplatky podľa počtu ich 
rozličných povolení na uvedenie na trh, a to na základe výpočtu podľa veľkosti balenia. Pre 
dohľad nad liekmi nie je podstatné, či balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet. Bolo by oveľa 
vhodnejšie účtovať poplatky podľa počtu povolení na účinnú látku a na liekovú formu (t. j. či 
je výrobok sprej, tableta alebo injekčný roztok).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

mali v prípade predkladania spoločnej 
štúdie podieľať na zaplatení príslušného 
poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Homeopatické a rastlinné lieky 
registrované v súlade s článkom 14 
a článkom 16a smernice 2001/83/ES by 
mali byť vyňaté z pôsobnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zákonne objasňuje vyňatie registrovaných homeopatických 
a rastlinných liekov, ako sa už uvádza v odôvodnení 17.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a) názov lieku;
b) držiteľ povolenia na uvedenie na trh;
c) krajina, v ktorej je povolenie na 
uvedenie na trh platné;
d) účinné látky;
e) lieková forma.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie by znamenal, že od spoločností sa budú vyberať poplatky podľa počtu ich 
rozličných povolení na uvedenie na trh, a to na základe výpočtu podľa veľkosti balenia. Pre 
dohľad nad liekmi nie je podstatné, či balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet. Bolo by oveľa 
vhodnejšie účtovať poplatky podľa počtu povolení na účinnú látku a na liekovú formu (t. j. či 
je výrobok sprej, tableta alebo injekčný roztok).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že poplatok ukladá agentúra 
v súlade s odsekom 1 písm. a), agentúra 
odmeňuje spravodajcu vo Výbore pre 

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

vo Výbore pre hodnotenie rizík dohľadu 
nad liekmi vymenovaného členským 
štátom alebo spravodajcu v koordinačnej 
skupine (ďalej len „spravodajca“) za prácu, 
ktorú vykonáva pre agentúru alebo 
koordinačnú skupinu. Táto odmena sa 
vypláca v súlade s článkom 9. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že spoluspravodajcovia by tiež mali byť vyplácaní priamo agentúrou 
EMA, ako je to v súčasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa objasniť rozsah ročného poplatku, aby sa do neho začlenili len tie činnosti, ktoré sa 
uskutočňujú na úrovni EÚ. Detekcia signálov je niečo, za čo niektoré členské štáty môžu 
chcieť aj naďalej účtovať poplatky. 
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie zníženia poplatku v prípade generických liekov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyplácanie odmeny spravodajcom zo 
strany agentúry

Vyplácanie odmeny spravodajcom 
a spoluspravodajcom zo strany agentúry

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra odmeňuje spravodajcov 
v súlade s článkom 3 ods. 2 v týchto 

1. Agentúra odmeňuje spravodajcov 
a spoluspravodajcov v súlade s článkom 3 



PE519.514v02-00 12/17 PR\1007843SK.doc

SK

prípadoch: ods. 2 v týchto prípadoch:
c) ak členský štát vymenoval člena Výboru 
pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi, 
ktorý pôsobí ako spravodajca pre 
posudzovanie periodicky aktualizovaných 
správ o bezpečnosti podľa článku 4, 

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

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

d) ak koordinačná skupina vymenovala 
členský štát, ktorý pôsobí ako spravodajca 
v súvislosti s posudzovaním periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti podľa 
článku 4,

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že spoluspravodajcovia by mali byť vyplácaní priamo agentúrou EMA, 
ako je to v súčasnosti, a objasniť spôsob, ako pracuje koordinačná skupina. 

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Odmena bude vyplatená v súlade 
s písomnou zmluvou podľa článku 62 
ods. 3 prvý pododsek nariadenia (ES) 
č. 726/2004 a do 60 kalendárnych dní od 
prijatia záverečnej hodnotiacej správy, 
ako sa uvádza v odseku 3 tohto článku. 
Akékoľvek bankové poplatky súvisiace 
s vyplatením odmeny znáša agentúra.
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Or. en

Odôvodnenie

Návrh už zahŕňa 30-dňovú lehotu, ktorú spoločnosti majú na zaplatenie poplatku agentúre 
EMA. Mala by sa takisto zaviesť lehota pre agentúru EMA na zaplatenie spravodajcu 
členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha – časť III – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Poplatok za posudzovanie postupu 
uvedeného v článku 6 ods. 1 je [...] v 
prípade, že ide o jednu alebo dve účinné 
látky. Poplatok sa zvyšuje o [...] EUR na 
každú dodatočnú účinnú látku zahrnutú 
do postupu. Zodpovedajúca odmena 
spravodajcovi je 27 % z celého 
účtovaného poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Podnety môžu byť jednoduché alebo komplexné (t. j. so širokým rozsahom a zahŕňajúce 
mnoho rozličných aktívnych látok). Namiesto účtovania rovnakého priemerného poplatku bez 
ohľadu na pracovné zaťaženie by sa prístupom v závislosti od výšky nákladov prešlo 
k stupňovitému systému. Keďže stále prebiehajú diskusie o tom, koľko hodín práce je 
potrebných na účinnú látku, presné údaje ešte nie sú do tohto návrhu správy začlenené – ale 
doplnia sa pri konečnom termíne na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Spravodajkyňa 
zachováva navrhované rozdelenie medzi EMA a členskými štátmi s cieľom zachovať celkovú 
rovnováhu, v rámci ktorej jedna polovica všetkých poplatkov ako celku ide EMA a druhá 
polovica členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 14

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

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

1. Ročný paušálny poplatok je 86 EUR za 
každú spoplatnenú položku. 

Or. en

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti prevláda súhlas, že sa ročný poplatok môže znížiť, aby sa vylúčila práca 
v oblasti dohľadu nad liekmi, ktorú treba vykonať pri centrálne povolených liekoch (až vo 
výške približne 3 mil. EUR), rovnako ako detekcia signálov, alternatívne riešenia sporov 
a činnosti rizikového manažmentu (až vo výške približne 6 mil. EUR). Výsledkom by bol 
celkový príjem 10,4 milióna EUR – namiesto pôvodne plánovaných 19 miliónov. Použitím 
nového vymedzenia spoplatnenej položky v súčasnosti existuje celkovo 129 037 položiek. 
Odstránením zníženia poplatku za generické lieky by bol ročný poplatok 86 EUR za položku. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prečo potrebujeme nový systém poplatkov
V návrhu Komisie sa uvádza poskytovanie financovania na vykonávanie nového nariadenia a 
smernice EÚ o dohľade nad liekmi, ktoré sa dohodli v roku 2012. Novým zákonom sa nové 
úlohy presúvajú aj na EMA (Európska agentúra pre lieky) aj na príslušné vnútroštátne orgány 
– národné regulačné orgány pre lieky – v každom členskom štáte. Je dôležité, aby sa čo 
najskôr zaviedol mechanizmus financovania, najmä z toho dôvodu, že tento zákon už 
nadobudol účinnosť.

K novým úlohám agentúry patrí:
 rozšírenie databázy Eudravigilance s cieľom začleniť výrobky s vnútroštátnym 

povolením a pridanie nových funkcií vrátane časti pre verejnosť, kde ľudia môžu na 
internete vyhľadávať nežiaduce účinky konkrétnych liekov

 vytvorenie centrálneho archívu správ o periodickom rozbore bezpečnosti lieku 
 vytvorenie databázy všetkých výrobkov povolených v EÚ (čl. 57)
 monitorovanie literatúry
 koordinovanie posúdení správ o periodickom rozbore bezpečnosti lieku, štúdií o 

bezpečnosti po vydaní povolenia a podnetov pre výrobky s vnútroštátnym povolením 
na úrovni EÚ 

 vytvorenie európskeho webového portálu o liekoch, ktorý bude jednotným 
kontaktným miestom pre ľudí, na ktorom môžu nájsť informácie o liekoch

 organizovanie verejných vypočúvaní 

Agentúra EMA bude po prvýkrát vykonávať úlohy dohľadu nad liekmi pre výrobky 
s povolením na uvedenie na trh od vnútroštátnych orgánov, ako aj pre centrálne povolené 
lieky (s povolením na uvedenie na trh od agentúry EMA). 

V rámci tohto systému takisto stanovuje, aby sa príslušné vnútroštátne orgány podieľali na 
práci týkajúcej sa posúdení správ o periodickom rozbore bezpečnosti lieku, štúdií o 
bezpečnosti po vydaní povolenia a podnetov pre výrobky s vnútroštátnym povolením na 
úrovni EÚ.

Čo navrhuje Komisia
Komisia odhaduje náklady na nové úlohy vo výške 38,5 mil. EUR a navrhuje zvýšiť finančné 
prostriedky prostredníctvom dvoch oddelených zdrojov financovania: 
mal by sa zvýšiť nový ročný paušálny poplatok na dohľad nad liekmi od farmaceutických 
spoločností prostredníctvom poplatku na základe počtu spoplatnených položiek, ktoré má 
spoločnosť v databáze podľa článku 57. To by bolo 60 EUR na výrobok v závislosti od 
úrovne veľkosti balenia s výnimkou centrálne povolených výrobkov. 
Tri nové poplatky za postup v prípade analýzy správ o periodickom rozbore bezpečnosti lieku 
(PSUR); štúdií o bezpečnosti po vydaní povolenia (PASS), a podnetov. Podnet je postup, 
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v rámci ktorého sa liek postúpi výboru PRAC (výboru pre hodnotenie farmakovigilačných 
rizík) v dôsledku otázok bezpečnosti. 
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Rozdelenie nákladov a poplatkov medzi EMA a vnútroštátnymi orgánmi 
Zabezpečiť komplexný systém bezpečnosti liekov na úrovni EÚ je úlohou agentúry EMA 
a členských štátov. Komisia preto navrhuje, že si musia rozdeliť aj akékoľvek poplatky bez 
toho, aby sa spoločnostiam účtovala tá istá práca dvakrát.

Zníženia a oslobodenie od poplatkov
Komisia navrhuje znižovanie poplatkov pre MSP a v prípade generických liekov, 
osvedčených liekov a rastlinných a homeopatických liekov, ktoré majú kompletné povolenie 
na uvedenie na trh. Navrhujú, aby registrované rastlinné a homeopatické lieky, ako aj 
mikropodniky, boli úplne oslobodené od všetkých poplatkov.

Názory spravodajkyne
Vaša spravodajkyňa akceptuje naliehavú potrebu zaviesť mechanizmus financovania, a preto 
navrhuje zmeny návrhu Komisie, ktoré boli určené na dosiahnutie rýchlej dohody. Úplné 
preskúmanie poplatkov za dohľad na liekmi má začať budúci rok, keď sa môže navrhnúť 
komplexná úprava celého systému, ak to bude nevyhnutné, ale nateraz plánuje tieto návrhy.
Paušálny poplatok: navrhuje sa, aby sa pokryli náklady EMA na rozličné činnosti v oblasti 
dohľadu nad liekmi vrátane detekcie signálov. Keďže niektoré členské štáty takisto účtujú 
spoločnostiam poplatok za detekciu signálov, existujú obavy, že spoločnostiam sa môže tento 
poplatok účtovať dvakrát. Vaša spravodajkyňa preto navrhuje znížiť sumu zvýšenú agentúrou 
EMA, pričom paušálny poplatok by sa mal týkať len úloh, ktoré má vykonať agentúra EMA: 
Eudravigilance, databáza podľa článku 57, archív správ o periodickom rozbore bezpečnosti 
lieku a preskúmanie literatúry, čím sa paušálny poplatok začlení do udržiavacieho poplatku za 
prácu agentúry EMA v oblasti dohľadu nad liekmi. Takisto má pocit, že používať veľkosť 
balenia ako základ pre spoplatnenú položku nie je tým najlepší systémom, keďže počet tabliet 
v balení nie je pre dohľad nad liekmi podstatný a penalizovali by sa ním niektoré spoločnosti, 
ako sú spoločnosti vyrábajúce generické lieky. Namiesto toho by bolo vhodnejšie účtovať 
poplatok podľa počtu povolení, ktoré má spoločnosť na účinnú látku, a podľa liekovej formy. 
Na druhej strane navrhuje odstrániť zníženie poplatku o 20 % v prípade generických liekov.

Poplatok za podnety: problémom je, že preskúmania bezpečnostných rizík môžu byť nákladné 
a môžu zahŕňať viaceré triedy liekov a niekoľko rozličných účinných látok. Množstvo 
vykonanej práce sa môže líšiť v závislosti od zložitosti podnetu, takže vaša spravodajkyňa 
navrhuje, aby sa to odrazilo v systéme poplatkov. Takisto chce zabezpečiť, aby boli 
spravodajcovia a spoluspravodajcovia z členských štátov spravodlivo odmeňovaní, aby ich to 
stimulovalo k dobrovoľnej práci pri riešení podnetov. 

Vaša spravodajkyňa v tejto fáze nemení poplatky za postup pri správach o periodickom 
rozbore bezpečnosti lieku, štúdiách o bezpečnosti po vydaní povolenia, s výnimkou 
vymedzenia spoplatnených položiek. 


