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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 297/95 o poplatcích, které 
se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0106)1,

– s ohledem na článek 12 nařízení Rady (ES) č. 297/95 z 10. února 19952, podle něhož Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0137/2005), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Aby bylo možno dodržet zásadu 
proporcionality, měly by léčivé prostředky, 
jejichž účinné látky se v lékařství 
osvědčily a používají se ve Společenství 
alespoň deset let, profitovat ze sníženého 
ročního poplatku.

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s.1. Nařízení naposledy změněno nařízením Komise (ES) č. 494/2003 (Úř. věst. L 
73, 19.3.2003, s. 6).
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Odůvodnění

Annual fees are intended to cover the costs of the monitoring of existing medicinal products. 
In the case of medicinal products where the active substance is well-known, the workload 
related to their monitoring is smaller than in the case of products with a completely new 
chemical entity.

Pozměňovací návrh 2
ČLÁNEK 1 BOD 2 (B (II)

Článek 3 odst. 1 bod (b) pododst. 1 (nařízení (ES) č. 297/95)

Snížený poplatek ve výši 90 000 eur 
se vztahuje na žádosti o registraci 
k uvádění na trh podle čl. 10 odst. 1, čl. 10 
odst. 3 a článku 10c směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES**. 
Uvedený poplatek pokrývá jednu sílu 
spojenou s jednou lékovou formou 
a jednou obchodní úpravou.

Snížený poplatek ve výši 90 000 eur 
se vztahuje na žádosti o registraci 
k uvádění na trh podle čl. 10 odst. 1, 
čl. 10 odst. 3, čl. 10a a článku 10c 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES**. Uvedený poplatek pokrývá 
jednu sílu spojenou s jednou lékovou 
formou a jednou obchodní úpravou. 
Ve výjimečných případech, kdy lze 
prokázat, že posouzení žádosti o registraci 
k uvádění na trh v souladu s článkem 10a 
směrnice 2001/83/ES je spojeno 
s mimořádnou pracovní zátěží, je možno 
v souladu s čl. 11 odst. 2 stanovit poplatek 
až do výše 232 000 eur.

Odůvodnění

The current proposal foresees a full fee of 232,000 € for a bibliographic application. The 
amount of work involved in assessing a product with a completely new chemical entity 
compared to a product based on a well-established substance (as defined in Article 10a of 
Directive 2004/27/EC amending Directive 2001/83/EC) differs significantly. In order to 
respect the principle of proportionality, a reduced fee of 90,000 € should be applied to 
bibliographical applications, unless there were well-founded reasons to apply a higher fee.

Pozměňovací návrh 3
ČLÁNEK 1 BOD 7 

Článek 8 odst. 2 (nařízení (ES) č. 297/95)

Poplatek za vědecké služby se vztahuje 
na případy, kdy vědecký výbor podá žádost 
o vědeckou radu nebo stanovisko, na které 
se nevztahují články 3 až 7 ani čl. 8 odst. 1. 
To zahrnuje hodnocení tradičních 

Poplatek za vědecké služby se vztahuje 
na případy, kdy vědecký výbor podá žádost 
o vědeckou radu nebo stanovisko, na které 
se nevztahují články 3 až 7 ani čl. 8 odst. 1. 
To zahrnuje stanovisko k léčivým 
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bylinných léčivých přípravků, stanovisko 
k léčivým přípravkům pro soucitné účely 
(„compassionate use“), poradenství 
o pomocných látkách včetně krevních 
derivátů začleněných do zdravotnických 
pomůcek a hodnocení kmenové 
dokumentace plasmy a kmenové 
dokumentace antigenů očkovacích látek.

Týká-li se humánních léčivých přípravků, 
činí poplatek 232 000 eur.

Týká-li se veterinárních léčivých 
přípravků, činí poplatek 116 000 eur.

Ustanovení článku 3 se vztahují 
na vědecké stanovisko k hodnocení 
humánních léčivých přípravků určených 
výlučně pro trhy mimo Společenství podle 
článku 58 nařízení (ES) č. 726/2004.
Snížený poplatek za vědeckou službu 
v rozmezí od 2 500 eur do 200 000 eur 
se vztahuje na některá vědecká stanoviska 
nebo služby týkající se humánních léčivých 
přípravků.

Snížený poplatek za vědeckou službu 
v rozmezí od 2 500 eur do 100 000 eur 
se vztahuje na některá vědecká stanoviska 
nebo služby týkající se veterinárních 
léčivých přípravků.
Vědecká stanoviska nebo služby uvedené 
v pátém a šestém pododstavci se zahrnují 
do seznamu, který se vypracovává podle 
čl. 11 odst. 2.

přípravkům pro soucitné účely 
(„compassionate use“), poradenství 
o pomocných látkách včetně krevních 
derivátů začleněných do zdravotnických 
pomůcek a hodnocení kmenové 
dokumentace plasmy a kmenové 
dokumentace antigenů očkovacích látek.
Týká-li se humánních léčivých přípravků, 
činí poplatek nejvýše 232 000 eur.
Týká-li se veterinárních léčivých 
přípravků, činí poplatek nejvýše 116 000 
eur.

Týká-li se hodnocení tradičních bylinných 
léčivých přípravků, činí poplatek nejvýše 
25 000 eur.
Ustanovení článku 3 se vztahují 
na vědecké stanovisko k hodnocení 
humánních léčivých přípravků určených 
výlučně pro trhy mimo Společenství podle 
článku 58 nařízení (ES) č. 726/2004.

Snížený poplatek za vědeckou službu 
v rozmezí od 2 500 eur do 200 000 eur 
se vztahuje na některá vědecká stanoviska 
nebo služby týkající se humánních léčivých 
přípravků.
Snížený poplatek za vědeckou službu 
v rozmezí od 2 500 eur do 100 000 eur 
se vztahuje na některá vědecká stanoviska 
nebo služby týkající se veterinárních 
léčivých přípravků.

Snížený poplatek za vědecké služby 
v rozmezí 2 500 až 25 000 eur se vztahuje 
na některá vědecká stanoviska nebo 
služby ohledně tradičních bylinných 
léčivých přípravků.
Vědecká stanoviska nebo služby uvedené 
v šestém, sedmém a osmém pododstavci 
se zahrnují do seznamu, který 
se vypracovává podle čl. 11 odst. 2.

Odůvodnění

Ensuring proportionality between the amount of fees and the nature of service provided is one 
of the key objectives of the proposal. Therefore, the regulation should leave room for 
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flexibility also in the case of scientific services for special medicinal products. As regards to 
traditional herbal medicinal products in particular, applying a full fee of 232,000 would be 
out of proportion. In light of the related workload, a fee up to 25,000 € would be appropriate 
for traditional herbal medicines.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Background

Following the recent revision of the pharmaceutical legislation, the Commission has made a 
proposal to update Regulation 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency 
(EMEA). The revision is necessary, as the tasks of the EMEA have not only been modified 
but also enlarged. Post-authorisation activities have been substantially strengthened and new 
scientific services will be provided to the pharmaceutical industry. New types of fees will 
have to be created and determined in accordance with the new provisions.

Moreover, ten years of experience of the current system has shown some shortcomings in the 
financial base of the Agency. The most important one is its heavy dependence on the payment 
of initial fees related to new applications. It has made the Agency vulnerable to market 
fluctuations in the pharmaceutical industry. Even if the number of new applications were very 
low, the Agency would need to carry out a number of tasks not directly linked to the 
assessment of new medicines. 

Key elements of the proposal

The Commission proposal maintains the overall structure and level of the fees. To cover the 
costs related to all post-authorisation activities, an increase of 10% is proposed to the annual 
fee both in the human and veterinary sectors. On the other hand, the fee for generic medicinal 
products is reduced to better reflect the actual costs of evaluation. The Commission also 
proposes the harmonisation of certain other fees. All fees related to veterinary medicinal 
products are proposed to be kept at the same level, apart from the annual fee and one of the 
variation fees, which is reduced.

The proposal defines new types of fees concerning the provision of scientific services related 
to, inter alia, traditional herbal medicinal products and medicinal products intended 
exclusively for markets outside the Community. A specific fee has been established also for 
bio-similar products.

The implementing powers of the Management Board and the Executive Director are further 
extended as regards to fee reductions.

One of the leading principles of the proposal is to ensure proportionality between the amount 
of the fees and the real workload related to services provided. The proposal aims to alleviate 
the financial pressure put on applicants, without undermining the Agency’s ability to perform 
its tasks.

Rapporteur's remarks

Your rapporteur welcomes the Commission proposal as a necessary step forward following 
the adoption of the new pharmaceutical legislation and considering other changes in its 
working environment and activities. It is important to create a solid and up-to-date financial 



PE 359.981v01-00 10/10 PR\570023CS.doc

CS

framework for the Agency, which plays a key role in European health policy and which 
strongly contributes to the achievement of the internal market for the pharmaceutical sector. 
In view of the Agency's double role, a part, though a relatively small one, of its budget must 
to be covered by the European Union and another part by fees for services rendered to 
pharmaceutical companies.

The services provided by the Agency form an essential part of the process relating to the 
placing of a new pharmaceutical product on the market. The key question is how to determine 
the right level of fees so that they cover the actual costs of services provided to companies but 
do not hamper innovation and the introduction of new medicinal products and thus the 
competitiveness of the European pharmaceutical industry.

The pharmaceutical industry is not monolithic. Alongside the huge multinational companies 
there are a number of SMEs as well as companies that fall between the two categories. 
Moreover, the products that may make use of the centralised authorisation procedure can 
differ considerably as regards their innovativeness and complexity of composition. Therefore 
a certain flexibility in fees is justified. Your rapporteur supports the principle of extending the 
system of setting maximum fees and leaving the decision on possible reductions to those who 
possess the best expertise in the field, i.e. the EMEA Management Board and the Executive 
Director.

The principle of setting maximum fees and reduced fees could be, however, extended a bit 
further without jeopardising the financial basis of the Agency. This applies in particular to 
fees for scientific advice for traditional herbal medicinal products. Their evaluation, compared 
to many other medicinal products, requires far less work. The level of the fee should 
correspond to the real workload related to their evaluation.

Another remark relates to well-established substances. The current proposal foresees a full fee 
of 232,000 € for a bibliographic application. The amount of work involved in assessing a 
product with a completely new chemical entity compared to a product based on a well-
established substance (as defined in Article 10a of Directive 2004/27/EC amending Directive 
2001/83/EC) differs significantly. In order to respect the principle of proportionality, a 
reduced fee of 90,000 € should be applied to bibliographical applications, unless there were 
well-founded reasons to apply a higher fee. This change would set the fee for most 
bibliographic applications at the same level as that of a generic medicinal product. The same 
aspect should also be taken into account when defining the annual fee, which is intended to 
cover the costs of the monitoring of existing medicinal products.


