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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK 
rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0106 – C6–0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0106)1,

– tekintettel a Tanács 1995. február 10-i 297/95/EK2 rendeletének 12. cikkére, amely 
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0137/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, abban az esetben, ha 
lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

Az arányosság elvének tiszteletben tartása 
érdekében azoknak a 
gyógyszerkészítményeknek, amelyeknek 
hatóanyagai a Közösségen belül már 
legalább tíz éve elfogadottan gyógyászati 
használatban vannak, jár a csökkentet 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL L 35, 1995.2.15., 1. o. A legutóbb a 494/2003/EK bizottsági rendelettel módosított rendelet (HL L 73, 
2003.3.19., 6. o.).
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éves díj.

Indokolás

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.

Módosítás: 2
1. CIKK 2. PONT (B) (II)

3. cikk (1) bekezdés b) pont (1) albekezdés (297/25/EK rendelet)

90 000 euro összegű csökkentett díj 
vonatkozik a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelmekre a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének 
(1) bekezdése, 10. cikkének (3) bekezdése 
és 10c cikke értelmében. A díj fedezi az 
egyszerű hatáserősséget egy 
gyógyszerformával és egy kiszereléssel 
kapcsolatban.

90 000 euró összegű csökkentett díj 
vonatkozik a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelmekre a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének 
(1) bekezdése, 10. cikkének (3) bekezdése, 
10a. és 10c. cikke értelmében. A díj fedezi 
az egyszerű hatáserősséget egy 
gyógyszerformával és egy kiszereléssel 
kapcsolatban.
Különleges esetekben, amikor a 
2001/83/EK irányelv 10a. cikkéből 
következő értékesítési engedélyezésre 
irányuló kérelem értékelésével összefüggő 
munka jelentős mennyiségű, a 11. cikk (2) 
bekezdése értelmében maximum 232 000 
eurós díj állapítható meg.

Indokolás

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.

Módosítás: 3
1. CIKK 7. PONT

8. cikk (2) bekezdés (297/95/EK rendelet)

A tudományos szolgáltatás díja vonatkozik 
egy tudományos bizottság által bármely 

A tudományos szolgáltatás díja vonatkozik 
egy tudományos bizottság által bármely 
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tudományos tanács vagy vélemény iránt 
benyújtott kérelemre, amelyre nem terjed 
ki a 3-7. cikk vagy 8. cikk (1) bekezdése.
Ez magában foglalja a hagyományos 
gyógynövénykészítmények bármely 
értékelését, a különleges használatra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó bármely 
véleményt, az orvostechnikai eszközökbe 
foglalt segédanyagokra – beleértve a 
vérkészítményeket is – vonatkozó bármely 
konzultációt, valamint a plazma 
törzsadatok és a vakcinaantigén-
törzsadatok bármely értékelését.

tudományos tanács vagy vélemény iránt 
benyújtott kérelemre, amelyre nem terjed 
ki a 3-7. cikk vagy 8. cikk (1) bekezdése.
Ez magában foglalja a hagyományos 
gyógynövénykészítmények bármely 
értékelését, a különleges használatra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó bármely 
véleményt, az orvostechnikai eszközökbe 
foglalt segédanyagokra – beleértve a 
vérkészítményeket is – vonatkozó bármely 
konzultációt, valamint a plazma 
törzsadatok és a vakcinaantigén-
törzsadatok bármely értékelését.

Amennyiben ez emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkozik, a díj 
összege 232 000 euro.

Amennyiben ez emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekre vonatkozik, a díj 
összege nem lehet több mint 232 000 euró.

Amennyiben ez állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerekre 
vonatkozik, a díj összege 116 000 euro.

Amennyiben ez állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerekre 
vonatkozik, a díj összege nem lehet több 
mint 116 000 euró.

Amennyiben ez hagyományos 
gyógynövénykészítmények értékelésére 
vonatkozik, a díj összege nem lehet több 
mint 25 000 euró. 

A 3. cikk rendelkezései vonatkoznak a 
kizárólag a Közösségen kívüli piacokra 
szánt emberi felhasználásokra szánt 
gyógyszerek értékelésére vonatkozó 
bármely tudományos véleményre a 
726/2004/EK rendelet 58. cikke 
értelmében.

A 3. cikk rendelkezései vonatkoznak a 
kizárólag a Közösségen kívüli piacokra 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
értékelésére vonatkozó bármely 
tudományos véleményre a 726/2004/EK 
rendelet 58. cikke értelmében.

2 500 eurotól 200 000 euroig terjedő 
csökkentett összegű tudományos 
tanácsadás díja vonatkozik az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekre 
vonatkozó meghatározott tudományos 
véleményekre vagy szolgáltatásokra.

A 2500 eurótól 200 000 euróig terjedő 
csökkentett összegű tudományos 
tanácsadás díja vonatkozik az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekre 
vonatkozó meghatározott tudományos 
véleményekre vagy szolgáltatásokra.

2 500 eurotól 100 000 euroig terjedő 
csökkentett összegű tudományos 
tanácsadás díja vonatkozik az 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó meghatározott 
tudományos véleményekre vagy 
szolgáltatásokra.

A 2500 eurótól 100 000 euróig terjedő 
csökkentett összegű tudományos 
tanácsadás díja vonatkozik az 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó meghatározott 
tudományos véleményekre vagy 
szolgáltatásokra.
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A 2500 eurótól 25 000 euróig terjedő 
csökkentett összegű tudományos 
tanácsadás díja vonatkozik a 
hagyományos 
gyógynövénykészítményekre vonatkozó 
meghatározott tudományos véleményekre 
vagy szolgáltatásokra.

Az ötödik és hatodik albekezdésben 
említett tudományos véleményeket vagy 
szolgáltatásokat a 11. cikk (2) bekezdése 
alapján elkészített jegyzékbe kell foglalni.

A hatodik, hetedik és nyolcadik 
albekezdésben említett tudományos 
véleményeket vagy szolgáltatásokat a 11. 
cikk (2) bekezdése alapján elkészített 
jegyzékbe kell foglalni.

Indokolás

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 
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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EXPLANATORY STATEMENT

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 
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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.


