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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 297/95 om 
fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0106)1,

– der henviser til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 19952, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0137/2005), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Budgetudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 
forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) For at sikre overholdelse af 
proportionalitetsprincippet bør der for 
lægemidler, hvori det aktive stof har 
fundet almindelig anerkendt anvendelse 
til medicinsk brug i Fællesskabet i mindst 

  
1 EUT C … /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1. Forordning som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2003 
(EUT L 73, 19.3.2003, s. 6).
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10 år, opkræves et nedsat gebyr.

Begrundelse

Årlige gebyrer skal dække omkostningerne i forbindelse med overvågning af eksisterende 
lægemidler. For lægemidler, hvor det aktive stof er velkendt, er arbejdsbyrden i forbindelse 
med overvågning mindre end for produkter med en helt ny kemisk sammensætning.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA B, NR. II

Artikel 3, stk. 1, litra b, nr. ii, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 297/95)

Der opkræves et nedsat gebyr på 90 000 
EUR for ansøgninger om 
markedsføringstilladelse i henhold til 
artikel 10, stk. 1 og 3, og artikel 10c i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF**. Gebyret dækker en enkelt 
styrke af en lægemiddelform og en enkelt 
pakningsstørrelse.

Der opkræves et nedsat gebyr på 90 000 
EUR for ansøgninger om 
markedsføringstilladelse i henhold til 
artikel 10, stk. 1 og 3, artikel 10a og artikel 
10c i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF**. Gebyret dækker en 
enkelt styrke af en lægemiddelform og en 
enkelt pakningsstørrelse. I exceptionelle 
tilfælde, hvor der kan påvises en stor 
arbejdsbyrde i forbindelse med 
vurderingen af en ansøgning om 
markedsføringstilladelse i henhold til 
artikel 10a i direktiv 2001/83/EF, kan der 
fastsættes et gebyr på op til EUR 232 000 i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2.

Begrundelse

I det nuværende forslag fastsættes et gebyr på højst 232.000 EUR for en bibliografisk 
ansøgning. Der er stor forskel på arbejdsbyrden i forbindelse med at vurdere et produkt med 
en helt ny kemisk sammensætning sammenlignet med et produkt, der er baseret på et stof, der 
har fundet almindelig anerkendt anvendelse (som defineret i artikel 10a i direktiv 2004/27/EF 
om ændring af direktiv 2001/83/EF).  For at sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet 
bør der gælde et gebyr på 90.000 EUR for bibliografiske ansøgninger, medmindre årsagen til 
at opkræve et højere gebyr er velbegrundet.  

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR 7

Artikel 8, stk. 2 (forordning (EF) nr. 297/95/EF)

Der opkræves et gebyr for videnskabelige 
tjenester, når der ansøges om videnskabelig 
rådgivning eller videnskabelige udtalelser 

Der opkræves et gebyr for videnskabelige 
tjenester, når der ansøges om videnskabelig 
rådgivning eller videnskabelige udtalelser 
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fra et videnskabeligt udvalg, som ikke er 
omfattet af artikel 3 til 7 eller af artikel 8, 
stk. 1. Dette indbefatter vurdering af 
traditionelle plantelægemidler, udtalelser 
om lægemidler, der anvendes med særlig 
udleveringstilladelse ("compassionate 
use"), høring vedrørende lægemidler, 
herunder blodderivater, der udgør en 
integrerende bestanddel af medicinsk 
udstyr, og vurdering af plasma master files 
og vaccine antigen master files.

fra et videnskabeligt udvalg, som ikke er 
omfattet af artikel 3 til 7 eller af artikel 8, 
stk. 1. Dette indbefatter udtalelser om 
lægemidler, der anvendes med særlig 
udleveringstilladelse ("compassionate 
use"), høring vedrørende lægemidler, 
herunder blodderivater, der udgør en 
integrerende bestanddel af medicinsk 
udstyr, og vurdering af plasma master files 
og vaccine antigen master files.

For humanmedicinske lægemidler udgør 
gebyret 232 000 EUR.

For humanmedicinske lægemidler udgør 
gebyret højst 232 000 EUR.

For veterinærmedicinske lægemidler udgør 
gebyret 116 000 EUR.

For veterinærmedicinske lægemidler udgør 
gebyret højst 116 000 EUR.

For vurdering af traditionelle 
plantelægemidler udgør gebyret højst 25 
000 EUR.

Bestemmelserne i artikel 3 finder 
anvendelse på enhver videnskabelig 
udtalelse med henblik på at vurdere 
humanmedicinske lægemidler, der 
udelukkende er bestemt til markedsføring 
uden for Fællesskabet, jf. artikel 58 i 
forordning (EF) nr. 726/2004.

Bestemmelserne i artikel 3 finder 
anvendelse på enhver videnskabelig 
udtalelse med henblik på at vurdere 
humanmedicinske lægemidler, der 
udelukkende er bestemt til markedsføring 
uden for Fællesskabet, jf. artikel 58 i 
forordning (EF) nr. 726/2004.

Der opkræves et nedsat gebyr for 
videnskabelige tjenester på mellem 2 500 
EUR og 200 000 EUR for visse 
videnskabelige udtalelser eller tjenester i 
forbindelse med humanmedicinske 
lægemidler.

Der opkræves et nedsat gebyr for 
videnskabelige tjenester på mellem 2 500 
EUR og 200 000 EUR for visse 
videnskabelige udtalelser eller tjenester i 
forbindelse med humanmedicinske 
lægemidler.

Der opkræves et nedsat gebyr for 
videnskabelige tjenester på mellem 2 500 
EUR og 100 000 EUR for visse 
videnskabelige udtalelser eller tjenester i 
forbindelse med veterinærmedicinske 
lægemidler.

Der opkræves et nedsat gebyr for 
videnskabelige tjenester på mellem 2 500 
EUR og 100 000 EUR for visse 
videnskabelige udtalelser eller tjenester i 
forbindelse med veterinærmedicinske 
lægemidler.

Der opkræves et nedsat gebyr for 
videnskabelige tjenester på mellem 2 500 
EUR og 25 000 EUR for visse 
videnskabelige udtalelser eller tjenester i 
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forbindelse med traditionelle 
plantelægemidler.

De videnskabelige udtalelser eller tjenester, 
der er omhandlet i femte og sjette afsnit, 
fremgår af en fortegnelse, som udarbejdes i 
henhold til artikel 11, stk. 2.

De videnskabelige udtalelser eller tjenester, 
der er omhandlet i sjette, syvende og 
ottende afsnit, fremgår af en fortegnelse, 
som udarbejdes i henhold til artikel 11, stk. 
2.

Begrundelse

Et af forslagets vigtigste mål er at sikre proportionalitet mellem gebyrernes størrelse og den 
tjeneste, der ydes. Der bør i forordningen derfor være plads til fleksibilitet i forbindelse med 
videnskabelige tjenester vedrørende særlige lægemidler. Navnlig hvad angår traditionelle 
plantelægemidler ville et fuldt gebyr på 232.000 EUR være uforholdsmæssigt stort. I lyset af 
den dermed forbundne arbejdsbyrde vil et gebyr på 25.000 EUR være passende for 
traditionelle plantelægemidler.  
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Som følge af, at lovgivningen om lægemidler for nylig er blevet ændret, har Kommissionen 
stillet forslag om at opdatere forordning 297/95 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske 
Agentur for Lægemiddelvurdering (EMEA). Ændringen er nødvendig, da EMEA's opgaver 
ikke blot er ændret, men også udvidet. Der er sket en betydelig intensivering af de opgaver, 
der skal udføres, efter at der er givet tilladelse til markedsføring, og der skal leveres nye 
former for videnskabelige tjenester til medicinalindustrien. Der må indføres nye typer 
gebyrer, der skal fastsættes i overensstemmelse med de nye bestemmelser.

10 års erfaring med det nuværende system har desuden vist, at der er visse mangler i 
agenturets finansielle grundlag. Den vigtigste af disse er, at det er dybt afhængigt af betaling 
af indledende gebyrer i forbindelse med nye ansøgninger. Det har gjort agenturet sårbart over 
for markedspåvirkninger i medicinalindustrien. Selv om antallet af nye ansøgninger var meget 
lavt, skulle agenturet udføre en række opgaver, der ikke hænger direkte sammen med 
vurderingen af nye lægemidler. 

Forslagets vigtigste punkter

I Kommissionens forslag bevares den generelle gebyrstruktur og gebyrernes størrelse. For at 
dække omkostningerne i forbindelse med opgaverne efter udstedelse af 
markedsføringstilladelsen, foreslås det at hæve det årlige gebyr for både human- og 
veterinærmedicinske lægemidler med 10 %. Til gengæld nedsættes gebyret for generiske 
lægemidler for bedre at afspejle de faktiske omkostninger ved behandlingen af 
markedsføringstilladelsen. Kommissionen foreslår også at harmonisere visse andre gebyrer. 
Det foreslås, at alle gebyrer for veterinærmedicinske lægemidler holdes på samme niveau, 
bortset fra det årlige gebyr og et af gebyrerne for ændringer, der nedsættes. 

I forslaget defineres nye typer gebyrer for videnskabelige tjenester, som agenturet yder, 
vedrørende bl.a. traditionelle plantelægemidler og lægemidler, der udelukkende er bestemt til 
markedsføring uden for Fællesskabet. Det fastsættes et særligt gebyr for biologiske 
lægemidler, der svarer til biologiske referenceprodukter.

De gennemførelsesbeføjelser, som agenturets bestyrelse og eksekutivdirektør har, udvides i 
forhold til nedsættelse af gebyrer.

Et af de vigtigste principper i forslaget er at sikre proportionalitet mellem gebyrernes størrelse 
og den faktiske arbejdsbyrde af de ydelser, som agenturet leverer. Formålet med forslaget er 
at lette den finansielle byrde, som pålægges ansøgerne, uden at undergrave agenturets 
muligheder for at udføre sit arbejde.

Ordførerens bemærkninger
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Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Det er et nødvendigt skridt fremad efter 
vedtagelsen af den nye lægemiddellovgivning og i lyset af andre ændringer i agenturets 
arbejdsmiljø og aktiviteter. Det er vigtigt at skabe solide og ajourførte finansielle rammer for 
agenturet, som spiller en vigtig rolle i den europæiske sundhedspolitik, og som i høj grad 
bidrager til gennemførelsen af det indre marked i medicinalsektoren. I lyset af den dobbelte
rolle, som agenturet spiller, skal en – om end relativt lille – del af dets budget dækkes af Den 
Europæiske Union og en anden del af gebyrer for tjenester leveret til medicinalvirksomheder.

De tjenester, agenturet yder, udgør en vigtig del af den proces, der foregår, når et nyt 
farmaceutisk produkt skal markedsføres. Spørgsmålet er, hvordan man fastlægger den rigtige 
størrelse af gebyrerne, så de dækker de faktiske omkostninger i forbindelse med den tjeneste, 
der leveres til virksomhederne, men så de ikke lægger en dæmper på innovation og indførelse 
af nye lægemidler og dermed konkurrenceevnen i den europæiske medicinalindustri.

Medicinalindustrien er ikke monolitisk. Ved siden af de store multinationale virksomheder er 
der en række SMV'er samt virksomheder, der ligger mellem de to kategorier. Endvidere kan 
de produkter, der går igennem den centrale godkendelsesprocedure, være meget forskellige, 
hvad angår innovation og sammensætningens kompleksitet. En vis fleksibilitet i gebyrerne er 
derfor berettiget. Ordføreren støtter princippet om at udvide systemet med at fastsætte 
maksimale gebyrer og lade dem, der har mest ekspertise på området, dvs. EMEA's bestyrelse 
og eksekutivdirektør, træffe beslutning om eventuelle nedsættelser,

Princippet med fastsættelse af maksimale gebyrer og nedsættelse af gebyrer kan imidlertid 
udvides en smule uden at sætte agenturets finansielle grundlag over styr. Dette gælder navnlig 
gebyrer for videnskabelig rådgivning i forbindelse med traditionelle plantelægemidler.  
Sammenlignet med andre lægemidler er der langt mindre arbejde forbundet med vurdering af 
disse lægemidler. Gebyrets størrelse skal svare til den faktiske arbejdsbyrde i forbindelse med 
vurderingen.

En anden bemærkning vedrører stoffer, der har fundet almindelig anerkendt anvendelse. I det 
nuværende forslag fastsættes et gebyr på højst 232.000 EUR for en bibliografisk ansøgning. 
Der er stor forskel på arbejdsbyrden i forbindelse med at vurdere et produkt med en helt ny 
kemisk sammensætning sammenlignet med et produkt, der er baseret på et stof, der har fundet 
almindelig anerkendt anvendelse (som defineret i artikel 10a i direktiv 2004/27/EF om 
ændring af direktiv 2001/83/EF). For at sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet bør 
der gælde et gebyr på 90.000 EUR for bibliografiske ansøgninger, medmindre årsagen til at 
opkræve et højere gebyr er velbegrundet.  Med denne ændring fastsættes gebyret for de mest 
bibliografiske ansøgninger til samme niveau som for generiske lægemidler. Der skal ligeledes 
tages højde for dette ved fastsættelsen af et årligt gebyr, som skal dække omkostningerne i 
forbindelse med overvågning af eksisterende lægemidler.


