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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta pristojbinah, ki se plačujejo 
Evropski agenciji za zdravila za izvajane dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili 
za uporabo v humani medicini
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0472),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 114 in 168(4) (c)Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0196/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so 
jih v okviru Protokola št. 2 oblikovali grški parlament ter španski Kongres in Senat, v 
katerih ugotavljajo, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

                                               
1 UL C, , str. .
2 UL C , , str. .
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu s to uredbo bi bilo treba 
zaračunavati dve različni vrsti pristojbin 
zaradi upoštevanja različnosti nalog, ki jih 
opravljajo Agencija in poročevalci. Prvič, 
pristojbine za postopke farmakovigilance, 
ki se izvajajo na ravni Unije, bi bilo treba 
zaračunavati tistim imetnikom dovoljenja 
za promet, katerih zdravila so vključena v 
postopek. Ti postopki se nanašajo na oceno 
redno posodobljenih poročil o varnosti 
zdravila, oceno študij o varnosti po 
pridobitvi dovoljenja za promet in ocene v 
zvezi z napotitvami, uvedenimi na podlagi 
podatkov o farmakovigilanci. Drugič, letno 
pavšalno pristojbino bi bilo treba 
zaračunavati za druge dejavnosti 
farmakovigilance, ki jih izvaja Agencija in 
na splošno koristijo imetnikom dovoljenja 
za promet. Te dejavnosti se nanašajo na 
informacijsko tehnologijo, zlasti na 
vzdrževanje podatkovne zbirke 
Eudravigilance iz člena 24 Uredbe (ES) 
št. 726/2004, zaznavanje znakov in 
spremljanje izbrane medicinske literature. 

(10) V skladu s to uredbo bi bilo treba 
zaračunavati dve različni vrsti pristojbin 
zaradi upoštevanja različnosti nalog, ki jih 
opravljajo Agencija in poročevalci. Prvič, 
pristojbine za postopke farmakovigilance, 
ki se izvajajo na ravni Unije, bi bilo treba 
zaračunavati tistim imetnikom dovoljenja 
za promet, katerih zdravila so vključena v 
postopek. Ti postopki se nanašajo na oceno 
redno posodobljenih poročil o varnosti 
zdravila, oceno študij o varnosti po 
pridobitvi dovoljenja za promet in ocene v 
zvezi z napotitvami, uvedenimi na podlagi 
podatkov o farmakovigilanci. Drugič, letno 
pavšalno pristojbino bi bilo treba 
zaračunavati za druge dejavnosti 
farmakovigilance, ki jih izvaja Agencija in 
na splošno koristijo imetnikom dovoljenja 
za promet. Te dejavnosti se nanašajo na 
informacijsko tehnologijo, zlasti na 
vzdrževanje podatkovne zbirke 
Eudravigilance iz člena 24 Uredbe (ES) 
št. 726/2004 in spremljanje izbrane 
medicinske literature. 

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojbine bi bilo treba zaračunavati 
pravično vsem imetnikom dovoljenja za 
promet. Zato bi bilo treba določiti enotno 
zaračunljivo enoto ne glede na postopek, v 
skladu s katerim je bilo zdravilo odobreno, 
ali v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 ali 
Direktivo 2001/83/ES, in ne glede na 
način, po katerem države članice dodelijo 

(14) Pristojbine bi bilo treba zaračunavati 
pravično vsem imetnikom dovoljenja za 
promet. Zato bi bilo treba določiti enotno 
zaračunljivo enoto ne glede na postopek, v 
skladu s katerim je bilo zdravilo odobreno, 
ali v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 ali 
Direktivo 2001/83/ES, in ne glede na 
način, po katerem države članice dodelijo 
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številke za dovoljenja. Posamezni vnosi, ki 
ustrezajo dovoljenjem v podatkovni zbirki
iz člena 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004,
na podlagi informacij iz seznama vseh 
zdravil za uporabo v humani medicini, 
odobrenih v Uniji, iz člena 57(2) Uredbe 
izpolnjujejo ta cilj.

številke za dovoljenja. Določitev enote na 
ravni zdravilne učinkovine in 
farmacevtske oblike na podlagi 
informacij, vključenih v podatkovno 
zbirko iz člena 57(1)(1) Uredbe (ES) št. 
726/2004, izpolnjuje ta cilj.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi pomenil, da bi se družbam zaračunale pristojbine glede na število 
različnih dovoljenj za promet, ki jih imajo, in bi se izračunale na podlagi velikosti embalaže. 
Pri farmakovigilanci ni pomembno, ali embalaža vsebuje 10 ali 20 tablet. Bolj ustrezno bi 
bilo zaračunavati pristojbine glede na število dovoljenj za posamezno zdravilno učinkovino in 
farmacevtsko obliko (tj. ali je zdravilo v obliki razpršila, tablete ali raztopine za vnos z 
injekcijo).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Homeopatska zdravila in zdravila 
rastlinskega izvora, registrirana v skladu s 
členoma 14 in 16a Direktive 2001/83/ES, 
niso vključena v področje uporabe te 
uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe s pravnega vidika pojasnjuje izključitev registriranih homeopatskih 
zdravil in zdravil rastlinskega izvora, kot je že navedeno v uvodni izjavi 17.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

a) ime zdravila;
b) imetnik dovoljenja za promet;
c) država, v kateri velja dovoljenje za 
promet;
d) zdravilne učinkovine;
e) farmacevtska oblika.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi pomenil, da bi se družbam zaračunale pristojbine glede na število 
različnih dovoljenj za promet, ki jih imajo, in bi se izračunale na podlagi velikosti embalaže. 
Pri farmakovigilanci ni pomembno, ali embalaža vsebuje 10 ali 20 tablet. Bolj ustrezno bi 
bilo zaračunavati pristojbine glede na število dovoljenj za posamezno zdravilno učinkovino in 
farmacevtsko obliko (tj. ali je zdravilo v obliki razpršila, tablete ali raztopine za vnos z 
injekcijo).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Pojasnilo o tem, da bi morala Evropska agencija za zdravila neposredno plačevati tudi 
soporočevalce, kar je že sedaj praksa. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obseg letne pristojbine bi bilo treba pojasniti, in sicer tako, da vključuje samo dejavnosti, ki 
se izvajajo na ravni EU. Nekatere države članice bi morebiti želele še naprej zaračunavati 
pristojbine za zaznavanje znakov. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

odobrena zdravila rastlinskega izvora iz 
člena 1(5) oziroma člena 1(30) 
Direktive 2001/83/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Črtanje znižane pristojbine za generična zdravila.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plačilo Agencije za poročevalce Plačilo Agencije za poročevalce in 
soporočevalce

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija plača poročevalce v skladu s 
členom 3(2) v naslednjih primerih:

1. Agencija plača poročevalce in 
soporočevalce v skladu s členom 3(2) v 
naslednjih primerih:

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

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

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

(d) če je skupina za usklajevanje
imenovala državo članico, ki deluje kot
poročevalka v zvezi z oceno redno 
posodobljenih poročil o varnosti zdravila iz 
člena 4;



PE519.514v02-00 12/16 PR\1007843SL.doc

SL

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo o tem, da bi morala Evropska agencija za zdravila neposredno plačevati tudi 
soporočevalce, kar je že sedaj praksa, in o načinu delovanja skupine za usklajevanje. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Plačilo se izvede v skladu s pisno 
pogodbo iz prvega pododstavka 
člena 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 v 
roku 60 koledarskih dni od prejema 
končnega poročila o oceni iz odstavka 3 
tega člena. Bančne stroške, povezane z 
izvedbo plačila, krije Agencija.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu je že predviden 30-dnevni rok, v katerem družbe plačajo pristojbine Evropski 
agenciji za zdravila. V njem bi moral biti predviden tudi rok, v katerem Agencija plača 
poročevalca iz države članice.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga – del III – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pristojbina za oceno postopka iz člena 
6(1) znaša [...], če je vključena ena ali dve 
zdravilni učinkovini. Ta pristojbina se 
poviša za [...] EUR za vsako dodatno 
zdravilno učinkovino, vključeno v 
postopek. Ustrezno plačilo poročevalca 
znaša 27 % skupne zaračunane 
pristojbine. 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga – del IV – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obstaja široko soglasje o zmanjšanju obsega letne pristojbine tako, da ne bi več vključevala 
dejavnosti farmakovigilance v zvezi s centralno odobrenimi zdravili (kar znaša približno 3 
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milijone EUR), zaznavanja signalov, obravnavanja neželenih učinkov zdravil in obvladovanja 
tveganj (kar znaša približno 6 milijonov EUR). Zaradi tega bi skupni prihodki znašali 10,4 
milijona EUR namesto prvotno predlaganih 19 milijonov EUR. Če uporabimo novo 
opredelitev zaračunljive enote, je trenutno število enot 129 037. Pri črtanju znižane 
pristojbine za generična zdravila bi letna pristojbina znašala 86 EUR na enoto. 
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OBRAZLOŽITEV

Zakaj potrebujemo novo ureditev na področju plačevanja pristojbin
Predlog Komisije naj bi zagotovil sredstva za izvajanje nove uredbe in direktive o 
farmakovigilanci v EU, sprejetih leta 2012. Novi zakon nalaga dodatne naloge tako Evropski 
agenciji za zdravila kot pristojnim nacionalnim organom, torej nacionalnim nadzornikom za 
zdravila, v vseh državah članicah. Pomembno je, da se mehanizem financiranja vzpostavi čim 
prej, zlasti ker je zakon že stopil v veljavo.

Nove naloge Agencije vključujejo:
 povečanje obsega podatkovne zbirke „Eudravigilance“, ki bo vsebovala tudi podatke o 

nacionalno odobrenih izdelkih, in njena dopolnitev v obliki novih funkcij, vključno z 
javno dostopnim delom zbirke, kjer bo mogoče na spletu poiskati neželene učinke 
posameznih zdravil;

 vzpostavitev zbirke redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila;
 vzpostavitev podatkovne zbirke vseh odobrenih zdravil v EU (člen 57);
 spremljanje literature;
 usklajevanje ocen redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila, študij o varnosti 

zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet ter napotitev nacionalno odobrenih zdravil 
na ravni EU; 

 vzpostavitev evropskega spletnega portala za zdravila, na katerem bo mogoče najti vse 
potrebne informacije o zdravilih;

 organizacijo javnih obravnav.

Tako bo Evropska agencija za zdravila prvič prevzela naloge farmakovigilance tako na 
področju zdravil, ki so jih za trg odobrili nacionalni organi, kot centralno odobrenih zdravil 
(ki jih je odobrila sama Agencija).

Sistem prav tako zagotavlja, da bodo pristojni nacionalni organi sodelovali pri ocenjevanju 
redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila, študij o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet ter napotitev nacionalno odobrenih zdravil na ravni EU.

Kaj predlaga Komisija?
Komisija ocenjuje, da bodo stroški novih nalog znašali 38,5 milijona EUR, in predlaga, naj se 
sredstva pridobijo iz dveh ločenih virov financiranja.

Prvi je nova letna pavšalna pristojbina za farmakovigilanco za farmacevtska podjetja, ki bo 
temeljila na številu zaračunljivih enot v lasti podjetja glede na podatkovno zbirko iz člena 57. 
Pristojbina bi znašala 60 EUR na zdravilo, odvisno od velikosti embalaže, centralno odobrena 
zdravila pa bi je bila oproščena.

Drugi predlagani vir financiranja so tri nove pristojbine na podlagi postopka za analizo redno 
posodobljenih poročil o varnosti zdravila, študije o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet ter napotitve. Napotitev je postopek, pri katerem zdravilo iz pomislekov v zvezi z 
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varnostjo preveri Odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance.

Delitev stroškov in pristojbin med Evropsko agencijo za zdravila in pristojnimi 
nacionalnimi organi 
Države članice in Evropska agencija za zdravila skupaj izvajajo nalogo zagotavljanja 
celovitega sistema spremljanja varnosti zdravil na ravni EU. Komisija zato predlaga, da se 
zbrane pristojbine razdeli med njih, pri čemer podjetja ne plačajo dvakrat za isto delo.

Znižanja in oprostitve
Komisija predlaga znižanje pristojbin za mala in srednja podjetja, generična zdravila, dobro 
uveljavljena zdravila ter zeliščna in homeopatska zdravila, ki imajo dovoljenje za promet. 
Predlaga tudi, da bi bila zeliščna in homeopatska zdravila povsem oproščena pristojbin, kar bi 
veljalo tudi za mikropodjetja.

Stališče poročevalke
Poročevalka razume nujnost vzpostavitve mehanizma financiranja, zato predlaga spremembe 
k predlogu Komisije, ki bodo omogočale hitrejše sprejetje. Za naslednje leto je predvidena 
revizija celotnega sistema pristojbin za farmakovigilanco, ko bo mogoče predlagati njegovo 
prenovo, če se bo to izkazalo za potrebno. Do takrat pa predlaga začasne ukrepe, navedene v 
nadaljevanju.
Prvi izmed njih je zaračunavanje pavšalne pristojbine, ki bi pokrila stroške različnih 
farmacevtskih dejavnosti Evropske agencije za zdravila, med drugim zaznavanje znakov. Ker 
nekatere države članice prav tako zaračunavajo pristojbine za zaznavanje znakov, obstajajo 
pomisleki, da bodo podjetja plačevala dvojno pristojbino. Poročevalka zato predlaga, da se 
znesek, namenjen Evropski agenciji za zdravila, zmanjša in da področje uporabe pavšalne 
pristojbine obsega zgolj naloge Agencije, in sicer podatkovno zbirko iz člena 57 
„Eudravigilance“, zbirko redno posodobljenih poročil o varnosti zdravila ter spremljanje 
literature, s čimer bi pavšalna pristojbina krila stroške Agencije za delo na področju 
farmakovigilance. Prav tako meni, da velikost embalaže kot osnova za zaračunljivo enoto ni 
najboljša rešitev, saj število tablet v embalaži za farmakovigilanco ni pomembno, nekatera 
podjetja, na primer tista, ki izdelujejo generična zdravila, pa bi bila oškodovana. Zato bi bilo 
primerneje zaračunavati pristojbino glede na število dovoljenj, ki jih ima podjetje za 
posamezno zdravilno učinkovino, in farmacevtsko obliko. Po drugi strani poročevalka 
predlaga, da se odpravi 20-odstotno znižanje za generična zdravila.
Pri pristojbini za napotitev je težava v tem, da je lahko preiskovanje varnostnega tveganja 
drago in lahko vključuje celotne skupine zdravil ter več različnih zdravilnih učinkovin. 
Količina s tem povezanega dela je odvisna od zapletenosti posameznega primera napotitve, 
zato poročevalka predlaga, da se to odraža v ureditvi plačevanja pristojbine. Prav tako želi 
zagotoviti, da bodo poročevalci in soporočevalci iz držav članic primerno plačani, kar jih bo 
spodbudilo k delu z napotitvami.
Z izjemo opredelitve zaračunljive enote poročevalka trenutno ne predlaga sprememb glede 
pristojbin na podlagi postopka za redno posodobljena poročila o varnosti zdravila ter za 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja.


