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PR_CNS_art51am

Procedūru apzīmējumi

* Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo
nostāju

*** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300.pantā un ES līguma 7.pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 297/95 par maksām, 
kas maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Konsultācijas procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0106)1,

– ņemot vērā Padomes 1995. gada 10. februāra Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantu2, ar kuru 
saskaņā Padome apspriedās ar Parlamentu (C6-0137/2005), 

– ņemot vērā sava Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Budžeta komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Komisijas grozīto priekšlikumu;

2. pieprasa Komisijai attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK Līguma 250. panta 
2. punktu;

3. pieprasa Padomei paziņot Parlamentam, ja tā paredz atkāpties no Parlamenta apstiprinātā 
teksta;

4. lūdz Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod savam priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. A APSVĒRUMS (jauns)

4. a) Lai ievērotu proporcionalitātes 
principu, tiem medikamentiem, kuru 
aktīvās vielas ir izmantotas vispāratzītā 
ārstniecībā Kopienā vismaz desmit gadus, 
ir jāsamazina gada maksas.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
2 OV L 35, 15.2.1995, 1. lpp Regula ar pēdējiem grozījumiem, kas veikti ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 494/2003 (OV L 73, 19.3.2003, 6. lpp).
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Pamatojums

Gada maksas ir paredzētas, lai segtu pašreizējo medikamentu kontroles izmaksas. Attiecībā 
uz medikamentiem, kuru aktīvās vielas ir labi pazīstamas, darba apjoms, veicot to kontroli, ir 
mazāks nekā attiecībā uz medikamentiem, kuru ķīmiskais sastāvs ir pilnībā jauns.

Grozījums Nr. 2
1. PANTA, 2. APAKŠPUNKTS B II

3. panta 1. punkta b) apakšpunkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 297/95)

Samazinātu maksu EUR 90 000 apmērā 
piemēro tirdzniecības atļauju pieteikumiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 1. 
punktu, 10. panta 3. punktu un 10.c pantu. 
Minētā maksa attiecas uz vienu stiprumu, 
kas saistīts ar vienu zāļu formu un vienu 
noformējumu.

Samazinātu maksu EUR 90 000 apmērā 
piemēro tirdzniecības atļauju pieteikumiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 1. 
punktu, 10. panta 3. punktu, 10. a un 10. c
pantu. Minētā maksa attiecas uz vienu 
stiprumu, kas saistīts ar vienu zāļu formu 
un vienu noformējumu. Izņēmuma
gadījumos, kad var rasties palielināts 
darba apjoms, izvērtējot tirdzniecības 
atļaujas pieteikumu saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 10. a) pantu, var 
tikt noteikta maksa, kas nepārsniedz 
EUR 232 000 saskaņā ar 11. panta 
2. punktu.

Pamatojums

Pašreizējais piedāvājums paredz pilnu maksu EUR 232,000 apjomā par bibliogrāfisku 
pieteikumu. Darba apjoms, kas tiek ieguldīts medikamentu ar pilnībā jaunu ķīmisko sastāvu 
novērtēšanai, ievērojami atšķiras salīdzinājumā ar medikamentiem, kuru sastāvā ietilpst 
vispāratzītas vielas (kā tas noteikts Direktīvas 2004/27/EK 10 a) pantā, ar ko groza 
Direktīvu 2001/83/EK). Lai ievērotu proporcionalitātes principu, samazināta maksa 
EUR 90,000 apjomā ir jāpiemēro bibliogrāfiskiem pieteikumiem, izņemot gadījumus, kad ir 
pamatoti iemesli piemērot augstāku maksu. 

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 7. APAKŠPUNKTS

8. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 297/95)

Zinātnisko pakalpojumu maksu piemēro, ja 
iesniegts pieteikums zinātniskajām 
konsultācijām vai zinātniskās komitejas 
atzinumam, kas nav ietverts 3. līdz 7. pantā 
vai 8. panta 1. punktā. Tas ietver jebkuru 
tradicionālo augu izcelsmes zāļu 

Zinātnisko pakalpojumu maksu piemēro, ja 
iesniegts pieteikums zinātniskajām 
konsultācijām vai zinātniskās komitejas 
atzinumam, kas nav ietverts 3. līdz 7. pantā 
vai 8. panta 1. punktā. Tas ietver jebkuru 
atzinumu par eksperimentāli lietojamiem 
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novērtēšanu, jebkuru atzinumu par 
eksperimentāli lietojamiem 
medikamentiem, jebkuras konsultācijas par 
palīgvielām, ieskaitot asins derivātus, ko 
izmanto medicīnas ierīcēs, un jebkuru 
plazmas pamatlietu un vakcīnas antigēna 
pamatlietu izvērtēšanu.

medikamentiem, jebkuras konsultācijas par 
palīgvielām, ieskaitot asins derivātus, ko 
izmanto medicīnas ierīcēs, un jebkuru 
plazmas pamatlietu un vakcīnas antigēna 
pamatlietu izvērtēšanu.

Attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm šī 
maksa ir EUR 232 000.

Attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm šī 
maksa nav lielāka kā EUR 232 000.

Attiecībā uz veterinārajām zālēm šī maksa 
ir EUR 116 000.

Attiecībā uz veterinārajām zālēm šī maksa 
nav lielāka kā EUR 116 000.

Attiecībā uz tradicionāliem augu valsts 
preparātiem šī maksa nav lielāka kā 
EUR 25 000.

3. panta noteikumus piemēro jebkuram 
zinātniskam atzinumam attiecībā uz tādu 
cilvēkiem paredzētu zāļu novērtēšanu, kas 
paredzētas tikai tirgum ārpus Kopienas, 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 58. 
pantu.

3. panta noteikumus piemēro jebkuram 
zinātniskam atzinumam attiecībā uz tādu 
cilvēkiem paredzētu zāļu novērtēšanu, kas 
paredzētas tikai tirgum ārpus Kopienas, 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 58. 
pantu.

Samazinātu zinātnisko pakalpojumu maksu 
apmērā no EUR 2 500 līdz EUR 200 000 
piemēro atsevišķiem zinātniskiem 
atzinumiem vai pakalpojumiem, kas saistīti 
ar cilvēkiem paredzētām zālēm.

Samazinātu zinātnisko pakalpojumu maksu 
apmērā no EUR 2 500 līdz EUR 200 000 
piemēro atsevišķiem zinātniskiem 
atzinumiem vai pakalpojumiem, kas saistīti 
ar cilvēkiem paredzētām zālēm.

Samazinātu zinātnisko pakalpojumu maksu 
apmērā no EUR 2 500 līdz EUR 100 000 
piemēro atsevišķiem zinātniskiem 
atzinumiem vai pakalpojumiem, kas saistīti 
ar veterinārajām zālēm.

Samazinātu zinātnisko pakalpojumu maksu 
apmērā no EUR 2 500 līdz EUR 100 000 
piemēro atsevišķiem zinātniskiem 
atzinumiem vai pakalpojumiem, kas saistīti 
ar veterinārajām zālēm.

Samazinātu zinātnisko pakalpojumu 
maksu apmērā no EUR 2 500 līdz 
EUR 25 000 piemēro atsevišķiem 
zinātniekiem atzinumiem vai 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
tradicionālām augu valsts zālēm.

Piektajā un sestajā daļā minētos 
zinātniskos atzinumus vai pakalpojumus 
iekļauj sarakstā, ko izveido saskaņā ar 11. 
panta 2. punktu.

Sestajā, septītajā un astotajā daļā minētos 
zinātniskos atzinumus vai pakalpojumus 
iekļauj sarakstā, ko izveido saskaņā ar 11. 
panta 2. punktu.
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Pamatojums

Maksas apjoma un sniegtā pakalpojuma proporcionalitātes nodrošināšana ir viens no 
galvenajiem šī priekšlikuma mērķiem. Tādēļ regulai ir jābūt elastīgai arī attiecībā uz 
zinātniskiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti noteiktiem medikamentiem. Attiecībā uz 
tradicionālām augu valsts zālēm pilnas maksas piemērošana EUR 232 000 apmērā nebūtu 
proporcionāla. Ņemot vērā nepieciešamo darba apjomu, tradicionālām augu valsts zālēm 
būtu pieņemama maksa, kas nepārsniedz EUR 25 000.  
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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.


