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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas). Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 297/95 
dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų įvertinimo agentūrai
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0106)1,

– atsižvelgdamas į 1995 m. vasario 10 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 297/95 12 
straipsnį2, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0137/2005), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio d 
dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. prašo Tarybą vėl pasikonsultuoti su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda savo Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) Siekiant proporcingumo, vaistiniams 
preparatams, kurių veikliosios medžiagos 
buvo plačiai taikomos medicinoje 
Bendrijoje bent dešimt metų, sumažintas 
metinis mokestis turėtų būti ypač 
naudingas.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
2 OL L 35, 1995 2 15, p. 1. Reglamentas, paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 
494/2003 (OL L 73, 2003 3 19, p. 6.).
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Pagrindimas

Numatoma, kad metiniai mokesčiai turėtų padengti esamų vaistinių preparatų stebėjimo 
išlaidas. Gerai žinomoms vaistinių preparatų veikliosioms medžiagoms pakanka gerokai 
mažesnio stebėjimo nei visiškai naujo vaistinio preparato cheminio komponento.

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO B II) PAPUNKTIS

3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 297/95)

Sumažintas 90 000 EUR sudarantis 
mokestis mokamas už paraiškas dėl 
leidimo prekiauti vaistu pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB 10 straipsnio 1 dalį, 10 
straipsnio 3 dalį ir 10 dalies c punktą. Ši 
suma mokama už kiekvieną dozę, susijusią 
su viena vaisto forma ir viena pakuote.

Sumažintas 90 000 eurų sudarantis 
mokestis mokamas už paraiškas dėl 
leidimo prekiauti vaistiniu preparatu pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB 10 straipsnio 1 dalį, 10 
straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio a punktą ir 
10 straipsnio c punktą. Ši suma mokama 
už kiekvieną dozę, susijusią su viena vaisto 
forma ir viena pakuote. Išskirtiniais 
atvejais, jei vertinant paraišką dėl leidimo 
prekiauti vaistiniu preparatu pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio a 
punktą susidarytų daug darbo, pagal 11 
straipsnio 2 dalį gali būti nustatomas 
232 000 eurų mokestis.

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme numatomas 232 000 eurų mokestis už vieną bibliografinį leidimą. 
Vaistiniam medikamentui, turinčiam visiškai naują cheminį komponentą, įvertinti reikia 
gerokai mažiau darbo nei vertinant vaistinį medikamentą, kurio pagrindą sudaro plačiai 
taikoma medžiaga (kaip apibrėžta Direktyvos 2004/27/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 
2001/83/EB, 10 a straipsnyje). Siekiant proporcingumo bibliografiniam leidimui turėtų būti 
taikomas sumažintas 90 000 eurų mokestis, nebent yra pagrįstų priežasčių taikyti didesnį 
mokestį.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS

8 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 297/95)

Mokestis už mokslines paslaugas mokamas 
už paraišką dėl mokslinių konsultacijų arba 
Mokslinio komiteto nuomonės, kurioms 
netaikomi 3–7 straipsnių ir 8 straipsnio 1 
dalies nuostatos. Šis mokestis mokamas už 
tradicinės medicinos vaistažolių vaistų 

Mokestis už mokslines paslaugas mokamas 
už paraišką dėl mokslinių konsultacijų arba 
Mokslinio komiteto nuomonės, kurioms 
netaikomi 3–7 straipsnių ir 8 straipsnio 1 
dalies nuostatos. Šis mokestis mokamas už 
nuomonę apie labdarai naudojamus vaistus, 
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įvertinimą, nuomonę apie labdarai 
naudojamus vaistus, konsultacijas apie 
pagalbines medžiagas, įskaitant kraujo 
derivatus, kurios yra medicinos prietaisų 
dalis, ir plazmos pagrindinių dokumentų 
bei plazmos antigenų pagrindinių 
dokumentų įvertinimą.

konsultacijas apie pagalbines medžiagas, 
įskaitant kraujo derivatus, kurios yra 
medicinos prietaisų dalis, ir plazmos 
pagrindinių dokumentų bei plazmos 
antigenų pagrindinių dokumentų 
įvertinimą.

Už žmonėms skirtus vaistus mokamas 232 
000 EUR mokestis.

Už žmonėms skirtus vaistus mokamas ne 
didesnis kaip 232 000 eurų mokestis.

Už veterinarinius vaistus mokamas 116 
000 EUR mokestis.

Už veterinarinius vaistus mokamas ne 
didesnis kaip 116 000 eurų mokestis.

Už tradicinės medicinos vaistažolių vaistų 
vertinimą mokamas ne didesnis kaip 
25 000 eurų mokestis.

3 straipsnio nuostatos taikomos mokslinei 
nuomonei apie žmonėms skirtų vaistų, 
kuriais prekiaujama tik ne Bendrijos 
rinkose, įvertinimą, pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 58 straipsnį.

3 straipsnio nuostatos taikomos mokslinei 
nuomonei apie žmonėms skirtų vaistų, 
kuriais prekiaujama tik ne Bendrijos 
rinkose, įvertinimą, pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 58 straipsnį.

Sumažintas mokestis už mokslines 
paslaugas, sudarantis nuo 2 500 EUR iki 
200 000 EUR, mokamas už tam tikras su 
žmonėms skirtais vaistais susijusias 
mokslines nuomones arba paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines 
paslaugas, sudarantis nuo 2 500 eurų iki 
200 000 eurų, mokamas už tam tikras su 
žmonėms skirtais vaistais susijusias 
mokslines nuomones arba paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines 
konsultacijas, sudarantis nuo 2 500 EUR 
iki 100 000 EUR, mokamas už tam tikras 
su veterinariniais vaistais susijusias 
mokslines nuomones arba paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines 
konsultacijas, sudarantis nuo 2 500 eurų iki 
100 000 eurų, mokamas už tam tikras su 
veterinariniais vaistais susijusias mokslines 
nuomones arba paslaugas.

Sumažintas mokestis už mokslines 
konsultacijas, sudarantis nuo 2 500 eurų 
iki 25 000 eurų, mokamas už tam tikras su 
tradicinės medicinos vaistažolių vaistais 
susijusias mokslines nuomones arba 
paslaugas.

Šios penktoje ir šeštoje pastraipose 
apibūdinamos mokslinės nuomonės arba 
paslaugos įtraukiamos į sąrašą, sudaromą 
kaip numatyta 11 straipsnio 2 dalyje.

Šios šeštoje, septintoje ir aštuntoje
pastraipose apibūdinamos mokslinės 
nuomonės arba paslaugos įtraukiamos į 
sąrašą, sudaromą kaip numatyta 11 
straipsnio 2 dalyje.
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Pagrindimas

Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti mokesčių dydžio ir teikiamų paslaugų 
proporcingumą. Todėl reglamente turi būti numatytos galimybės jį taikyti lanksčiai – jei 
mokslinės paslaugos teikiamos specialiems vaistams. Taikyti visą 232 000 eurų mokestį 
tradicinės medicinos vaistažolių vaistams būtų ypač neproporcinga. Atsižvelgiant į darbą, 
reikalingą tradicinės medicinos vaistažolių vaistams, šiems vaistams pakaktų taikyti 25 000 
eurų mokestį.
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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 
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working environment and activities. It is important to create a solid and up-to-date financial 
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.


