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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska 
betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0472),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0196/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverande yttranden från det grekiska parlamentet, den spanska 
deputeradekammaren och den spanska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll 
nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka 
utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

                                               
1 EUT C ...
2 EUT C ...
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Denna förordning bör omfatta två 
olika typer av avgifter med hänsyn till de 
olika typer av uppgifter som 
läkemedelsmyndigheten och rapportörerna 
utför. För det första bör avgifterna för 
förfaranden för säkerhetsövervakning på 
unionsnivå belasta de innehavare av 
godkännande för försäljning vilkas 
läkemedel omfattas av förfarandet. Dessa 
förfaranden avser bedömning av de 
periodiska säkerhetsrapporterna, 
bedömning av säkerhetsstudier efter det att 
produkten godkänts och bedömningar i 
samband med hänskjutanden som inletts 
med hänvisning till säkerhetsdata. För det 
andra bör en fast årlig avgift tas ut för 
annan säkerhetsövervakning som 
läkemedelsmyndigheten genomför och som 
rent allmänt gynnar innehavare av 
godkännanden för försäljning. Denna 
verksamhet rör informationsteknik, särskilt 
underhåll av den Eudravigilance-databas 
som avses i artikel 24 i förordning (EG) 
nr 726/2004, signaldetektion och 
bevakning av utvald medicinsk litteratur. 

(10) Denna förordning bör omfatta två 
olika typer av avgifter med hänsyn till de 
olika typer av uppgifter som 
läkemedelsmyndigheten och rapportörerna 
utför. För det första bör avgifterna för 
förfaranden för säkerhetsövervakning på 
unionsnivå belasta de innehavare av 
godkännande för försäljning vilkas 
läkemedel omfattas av förfarandet. Dessa 
förfaranden avser bedömning av de 
periodiska säkerhetsrapporterna, 
bedömning av säkerhetsstudier efter det att 
produkten godkänts och bedömningar i 
samband med hänskjutanden som inletts 
med hänvisning till säkerhetsdata. För det 
andra bör en fast årlig avgift tas ut för 
annan säkerhetsövervakning som 
läkemedelsmyndigheten genomför och som 
rent allmänt gynnar innehavare av 
godkännanden för försäljning. Denna 
verksamhet rör informationsteknik, särskilt 
underhåll av den Eudravigilance-databas 
som avses i artikel 24 i förordning (EG) 
nr 726/2004, och bevakning av utvald 
medicinsk litteratur. 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Avgifterna bör tas ut på ett rättvist sätt 
av alla innehavare av godkännanden för 
försäljning. Därför bör en enda 
faktureringsenhet fastställas oavsett enligt 
vilket förfarande läkemedlet godkänts –
antingen i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/2004 eller direktiv 2001/83/EG –
och oavsett på vilket sätt medlemsstaterna 

(14) Avgifterna bör tas ut på ett rättvist sätt 
av alla innehavare av godkännanden för 
försäljning. Därför bör en enda 
faktureringsenhet fastställas oavsett enligt 
vilket förfarande läkemedlet godkänts –
antingen i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/2004 eller direktiv 2001/83/EG –
och oavsett på vilket sätt medlemsstaterna 
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tilldelar godkännandenumren. De enskilda 
poster som motsvarar godkännandena i 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004 och som 
grundar sig på information från den 
förteckning över alla godkända 
humanläkemedel i unionen som avses i 
artikel 57.2 uppfyller därför detta mål.

tilldelar godkännandenumren. Att fastställa 
denna enhet på grundval av de aktiva 
substanserna och läkemedelsformen, 
utifrån informationen i den databas som 
avses i artikel 57.1 l i förordning (EG) 
nr 726/2004 uppfyller därför detta mål.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle innebära att företagen debiteras utifrån det antal olika 
godkännanden för försäljning som de innehar, beräknat ned till förpackningens storlek. 
Huruvida förpackningen innehåller 10 eller 20 tabletter är irrelevant för 
säkerhetsövervakningen av humanläkemedel. Det vore lämpligare att ta ut avgifter utifrån 
antalet godkännanden per aktiv substans och per läkemedelsform (dvs. huruvida produkten är 
i sprej-, tablett- eller sprutform).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Homeopatika och växtbaserade 
läkemedel som registrerats i enlighet med 
artikel 14 och artikel 16a i 
direktiv 2001/83/EG ska undantas från 
denna förordnings tillämpningsområde.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag för att rättsligt klargöra att registrerade homeopatika och växtbaserade 
läkemedel undantas från denna förordnings tillämpningsområde, såsom redan angetts i 
skäl 17.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle innebära att företagen debiteras utifrån det antal olika 
godkännanden för försäljning som de innehar, beräknat utifrån förpackningens storlek. 
Huruvida förpackningen innehåller 10 eller 20 tabletter är irrelevant för 
säkerhetsövervakningen av humanläkemedel. Det vore lämpligare att ta ut avgifter utifrån 
antalet godkännanden per aktiv substans och läkemedelsform (dvs. huruvida produkten är i 
sprej-, tablett- eller sprutform osv.).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om läkemedelsmyndigheten tar ut en 
avgift i enlighet med punkt 1 a ska 
läkemedelsmyndigheten ersätta den 
rapportör i kommittén för 

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

för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som 
medlemsstaten utsett eller rapportören i 
samordningsgruppen (nedan kallad 
rapportör) för det arbete de utför för 
läkemedelsmyndigheten eller 
samordningsgruppen. Denna ersättning ska 
betalas i enlighet med artikel 9. 

Or. en

Motivering

För att tydliggöra att även medrapportörer bör få ersättning direkt av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, såsom nu är praxis. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Räckvidden för den årliga avgiften bör tydliggöras, så att den endast inbegriper verksamhet 
som sker på EU-nivå. Signaldetektion är något som vissa medlemsstater kanske vill fortsätta 
att ta ut avgifter för. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ingen sänkt avgift för generiska läkemedel.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndighetens ersättning till 
rapportörer

Läkemedelsmyndighetens ersättning till 
rapportörer och medrapportörer

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska betala 
ersättning till rapportörer i enlighet med 
artikel 3.2 i följande fall:

1. Läkemedelsmyndigheten ska betala 
ersättning till rapportörer och 
medrapportörer i enlighet med artikel 3.2 i 
följande fall:

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

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

av sådana periodiska säkerhetsrapporter 
som avses i artikel 4. 

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

b) Om samordningsgruppen har utsett en 
medlemsstat som fungerar som rapportör 
vid bedömningen av sådana periodiska 
säkerhetsrapporter som avses i artikel 4.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

För att förtydliga att även medrapportörer bör få ersättning direkt av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, såsom nu är praxis, samt förtydliga hur samordningsgruppen 
fungerar. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Ersättningen ska betalas ut i enlighet
med det skriftliga avtal som avses i 
artikel 62.3 första stycket i förordning (EG) 
nr 726/2004 och inom 60 kalenderdagar 
från och med mottagandet av den slutliga 
utredningsrapport som avses i punkt 3 i 
denna artikel. Eventuella bankavgifter som 
avser betalningen av ersättningen ska 
betalas av läkemedelsmyndigheten.

Or. en
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Motivering

Förslaget omfattar redan en 30-dagars tidsfrist för företagens avgiftsbetalning till 
Europeiska läkemedelsmyndigheten. Det bör även finnas en tidsfrist 
Europeiska läkemedelsmyndighetens ersättning till medlemsstatens rapportör.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – del III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det råder bred enighet om att räckvidden för den årliga avgiften kan minskas, för att undanta 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel som rör centralt godkända läkemedel (vilken 
uppgår till omkring 3 miljoner euro) och även signaldetektion, biverkningshantering och 
riskhantering (vilka uppgår till omkring 6 miljoner euro). Detta skulle resultera i en 
totalinkomst på 10,4 miljoner – i stället för de 19 miljoner som ursprungligen föreslogs. Om 
man tillämpar den nya definitionen av en faktureringsenhet, finns det för närvarande totalt 
129 037 enheter. Om den sänkta avgiften för generiska läkemedel togs bort skulle resultatet 
bli en årlig avgift på 86 euro per enhet. 
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MOTIVERING

Varför vi behöver ett nytt avgiftssystem

Kommissionens förslag handlar om att hur den nya förordningen och det nya direktivet om 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel som antogs 2012 ska finansieras. Den nya lagen 
innebär att såväl Europeiska läkemedelsmyndigheten som de behöriga nationella 
myndigheterna (de nationella tillsynsmyndigheterna för läkemedel) i varje medlemsstat får 
nya uppgifter på sitt bord. Det är viktigt att en finansieringsmekanism inrättas så snart som 
möjligt, inte minst eftersom att lagstiftningen redan har trätt i kraft.

Bland Europeiska läkemedelsmyndighetens nya uppgifter ingår att 
 utvidga EudraVigilance-databasen så att den täcker nationellt godkända läkemedel och 

lägga till nya funktioner, däribland ett avsnitt på nätet där allmänheten kan gå in och 
söka på biverkningar från ett specifikt läkemedel,

 upprätta en central databas över de periodiska säkerhetsrapporterna, 
 upprätta en databas över alla godkända läkemedel i EU (artikel 57),
 bevaka litteratur,
 samordna bedömningar på EU-nivå av periodiska säkerhetsrapporter och 

säkerhetsstudier efter det att produkter godkänts samt hänskjutanden för nationellt 
godkända läkemedel, 

 inrätta en europeisk webbportal över läkemedel som skulle fungera som en enda 
kontaktpunkt där allmänheten kan hitta information om läkemedel,

 hålla offentliga utfrågningar. 

Nu kommer Europeiska läkemedelsmyndigheten för första gången få uppgiften att 
säkerhetsövervaka humanläkemedel som godkänts för försäljning av nationella myndigheter 
utöver centralt godkända humanläkemedel (som godkänts för försäljning av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten). 

Enligt systemet ska de behöriga nationella myndigheterna också delta i arbetet med 
bedömningar på EU-nivå av periodiska säkerhetsrapporter och säkerhetsstudier efter det att 
produkter godkänts, samt hänskjutanden för nationellt godkända läkemedel.

Kommissionens förslag

Kommissionen uppskattar att kostnaden för de nya uppgifterna uppgår till 38,5 miljoner euro
och föreslår att medlen ska tas via två separata finansieringskanaler: 

En ny fast årlig avgift för säkerhetsövervakning av humanläkemedel som 
läkemedelsföretagen ska debiteras genom en avgift grundad på antalet faktureringsenheter 
företagen har enligt den databas som avses i artikel 57. Detta skulle bli 60 euro per läkemedel, 
fastställt utifrån förpackningsstorleken, med undantag för centralt godkända läkemedel. 

Tre nya förfarandeavgifter för bedömningar av periodiska säkerhetsrapporter, säkerhetsstudier 
efter det att produkten godkänts samt hänskjutanden. Ett hänskjutande är ett förfarande där ett 
läkemedel hänskjuts till kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel på grund av farhågor angående säkerheten. 
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Delade kostnader och avgifter mellan Europeiska läkemedelsmyndigheten och de 
behöriga nationella myndigheterna

Uppgiften att säkerställa ett övergripande system för humanläkemedelssäkerheten på EU-nivå 
delas mellan Europeiska läkemedelsmyndigheten och EMA. Kommissionen föreslår därför att 
uttagandet av avgifter delas upp mellan dem, så att inte företagen debiteras två gånger för 
samma arbete.

Sänkningar och befrielser

Kommissionen föreslår sänkta avgifter för små och medelstora företag, för generiska 
läkemedel, väletablerat använda läkemedel samt homeopatika och växtbaserade läkemedel 
som innehar ett fullständigt godkännande för försäljning. Den föreslår att registrerade 
homeopatika och växtbaserade läkemedel bör vara avgiftsbefriade, liksom även mikroföretag.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden inser det brådskande behovet av att inrätta en finansieringsmekanism och 
föreslår därför ändringar av kommissionens förslag som snabbt ska kunna antas. En 
fullständig översyn av avgifterna för säkerhetsövervakning av läkemedel ska inledas nästa år 
och en fullständig genomgång av hela systemet kan då föreslås om det anses nödvändigt. 
Under tiden föreslår föredraganden dock följande ändringar:

En fast avgift: denna föreslås täcka Europeiska läkemedelsmyndighetens kostnader för olika
typer av läkemedelsverksamhet, inklusive signaldetektion. Eftersom vissa medlemsstater även 
tar ut en avgift av företagen för signaldetektion finns det farhågor att företagen debiteras två 
gånger. Föredraganden föreslår därför att den avgift som Europeiska läkemyndigheten tar ut 
ska sänkas och att den fasta avgiften endast ska täcka de uppgifter som utförs av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten – dvs. endast EudraVigilance-databasen, den databas som avses i 
artikel 57, databasen över periodiska säkerhetsrapporter samt litteraturbevakning – så att den 
fasta avgiften blir en avgift för underhåll av Europeiska läkemedelsmyndighetens 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel. Föredraganden anser vidare att systemet att 
använda förpackningsstorleken som grundval för faktureringsenheten inte är det bästa, 
eftersom antalet tabletter i en förpackning är irrelevant för säkerhetsövervakningen av 
humanläkemedel och skulle straffa vissa företag, till exempel företag som tillverkar generiska 
läkemedel. Det vore i stället bättre att ta ut en avgift baserad på antalet godkännanden som 
företaget har per aktiv substans och per läkemedelsform. Samtidigt föreslår föredragen att 
sänkningen på 20 procent för generiska läkemedel ska tas bort.

Hänskjutandeavgift: här är problemet att undersökningen av säkerhetsrisker kan bli kostsam 
och inbegripa hela läkemedelsklasser och ett flertal olika aktiva substanser. Mängden arbete 
kan variera beroende på hänskjutandets svårighetsgrad, så föredraganden föreslår att detta ska 
avspeglas i avgiftssystemet. Hon vill även säkerställa att rapportörer och medrapportörer från 
medlemsstaterna får skälig ersättning, för att uppmuntra dem att frivilligt åta sig arbetet med 
hantering av hänskjutanden.
Föredraganden föreslår i detta skede inga ändringar av förfarandeavgifterna för periodiska 
säkerhetsrapporter och säkerhetsstudier efter det att produkter godkänts, utöver definitionen 
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av faktureringsenhet.


