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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny 
Produktów Leczniczych
(COM (2005)0106 – C6-0137/2005 –2005/0023 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM (2005)0106)1,

– uwzględniając art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r.2, na
mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0137/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Budżetowej
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 4 A (nowy)

(4a) W celu poszanowania zasady 
proporcjonalności produkty lecznicze 
zawierające substancje aktywne 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
494/2003 (Dz.U. L 73 z 19.3.2003, str. 6).
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wykorzystywane powszechnie we 
Wspólnocie do celów leczniczych od 
przynajmniej dziesięciu lat powinny 
korzystać ze zredukowanych opłat 
rocznych.

Uzasadnienie

Opłaty roczne przeznaczone są na pokrycie kosztów kontroli istniejących produktów 
leczniczych. W przypadku produktów leczniczych, których składnikiem jest dobrze znana 
substancja aktywna, kontrola wymaga mniejszego nakładu pracy, niż w przypadku produktów 
zawierających całkowicie nowy składnik chemiczny.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA B PUNKT (II)

Artykuł 3 ustęp 1 litera b) akapit 1 (rozporządzenie (WE) nr 297/95)

Opłatę zredukowaną 90 000 EUR stosuje 
się do wniosków o udzielenie pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, przewidzianych w art. 10 ust. 
1, art. 10 ust. 3 i art. 10c dyrektywy 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Opłata dotyczy jednej mocy 
związanej z jedną postacią farmaceutyczną 
i jednej prezentacji.

Opłatę zredukowaną 90 000 EUR stosuje 
się do wniosków o udzielenie pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, przewidzianych w art. 10 ust. 
1, art. 10 ust. 3, art. 10a i 10c dyrektywy 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Opłata dotyczy jednej mocy 
związanej z jedną postacią farmaceutyczną 
i jednej prezentacji. Jeżeli możliwe jest
wykazanie znacznego nakładu pracy w 
związku z rozpatrzeniem wniosku o 
udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na mocy art. 10a dyrektywy 
2001/83/WE, w wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się ustalenie opłaty 
nieprzekraczającej 232 000 EUR zgodnie 
z art. 11 ust. 2.

Uzasadnienie

Obecny wniosek przewiduje pełną opłatę w wysokości 232 000 € za wniosek zawierający 
wszystkie informacje. Istnieją znaczne różnice w ilości pracy niezbędnej do oceny produktu 
zawierającego całkowicie nowy składnik chemiczny w porównaniu z produktem opartym na 
substancji o ugruntowanym zastosowaniu (zgodnie z treścią art. 10a dyrektywy 2004/27/WE 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE). W celu poszanowania zasady proporcjonalności,
wobec wniosków zawierających wszystkie informacje należy stosować opłatę zredukowaną 
wynoszącą 90 000 €, chyba że istniałyby uzasadnione podstawy do zastosowania opłaty 
wyższej.
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Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

Artykuł 8 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 297/95)

Opłatę za usługi naukowe wnosi się w 
przypadku wniosku o doradztwo naukowe 
lub wydanie opinii przez komitet naukowy 
nie ujętego w art. od 3 do 7 lub art. 8 ust. 1. 
Dotyczy to oceny tradycyjnych ziołowych 
produktów leczniczych, opinii w sprawie 
produktów leczniczych stosowanych w 
wyjątkowych wypadkach przed ich 
zarejestrowaniem, konsultacji w sprawie 
substancji pomocniczych, łącznie z 
pochodnymi krwi, stosowanych w 
wyrobach medycznych oraz ocen 
głównych zbiorów danych dotyczących 
osocza lub antygenów szczepionkowych.

Opłatę za usługi naukowe wnosi się w 
przypadku wniosku o doradztwo naukowe 
lub wydanie opinii przez komitet naukowy 
nie ujętego w art. od 3 do 7 lub art. 8 ust. 1. 
Dotyczy to opinii w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w wyjątkowych 
wypadkach przed ich zarejestrowaniem, 
konsultacji w sprawie substancji 
pomocniczych, łącznie z pochodnymi krwi, 
stosowanych w wyrobach medycznych 
oraz ocen głównych zbiorów danych 
dotyczących osocza lub antygenów 
szczepionkowych.

Dla produktów leczniczych 
przeznaczonych do użycia przez ludzi 
opłata ustalona jest na 232 000 EUR.

Dla produktów leczniczych 
przeznaczonych do użycia przez ludzi 
opłata ustalona jest na nie więcej niż 232 
000 EUR.

Dla weterynaryjnych produktów 
leczniczych opłata ustalona jest na 116 000 
EUR.

Dla weterynaryjnych produktów 
leczniczych opłata ustalona jest na nie 
więcej niż 116 000 EUR.

W przypadku oceny tradycyjnych 
ziołowych produktów leczniczych opłata 
ustalona jest na nie więcej niż 25 000 
EUR.

Przepisy art. 3 stosuje się do wszystkich 
opinii naukowych dotyczących oceny
produktów leczniczych przeznaczonych do 
użytku przez ludzi i przeznaczonych
wyłącznie na rynki pozawspólnotowe, 
zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr
726/2004.

Przepisy art. 3 stosuje się do wszystkich 
opinii naukowych dotyczących oceny 
produktów leczniczych przeznaczonych do 
użytku przez ludzi i przeznaczonych 
wyłącznie na rynki pozawspólnotowe, 
zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.

W przypadku niektórych rodzajów usług i 
opinii naukowych dotyczących produktów 
leczniczych przeznaczonych do użytku 
przez ludzi stosuje się zredukowane opłaty 
za usługi naukowe w wysokości od 2 500 
EUR do 200 000 EUR.

W przypadku niektórych rodzajów usług i 
opinii naukowych dotyczących produktów 
leczniczych przeznaczonych do użytku 
przez ludzi stosuje się zredukowane opłaty 
za usługi naukowe w wysokości od 2 500 
EUR do 200 000 EUR.
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W przypadku niektórych rodzajów usług i 
opinii naukowych dotyczących
weterynaryjnych produktów leczniczych 
stosuje się zredukowane opłaty za usługi
naukowe w wysokości od 2 500 EUR do 
100 000 EUR.

W przypadku niektórych rodzajów usług i 
opinii naukowych dotyczących 
weterynaryjnych produktów leczniczych 
stosuje się zredukowane opłaty za usługi 
naukowe w wysokości od 2 500 EUR do 
100 000 EUR.

W przypadku niektórych rodzajów usług i 
opinii naukowych dotyczących 
tradycyjnych ziołowych produktów 
leczniczych stosuje się zredukowane 
opłaty za usługi naukowe w wysokości od 
2 500 EUR do 25 000 EUR.

Opinie i usługi naukowe, o których mowa 
w piątym i szóstym akapicie zamieszcza 
się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 
11 ust. 2.

Opinie i usługi naukowe, o których mowa 
w szóstym, siódmym i ósmym akapicie 
zamieszcza się w wykazie sporządzonym 
zgodnie z art. 11 ust. 2.

Uzasadnienie

Jednym z najważniejszych celów projektu jest zapewnienie proporcjonalności między 
wysokością opłat a charakterem świadczonej usługi. Z tego względu rozporządzenie powinno 
zapewniać możliwość elastyczności także w przypadku usług naukowych związanych ze 
szczególnymi produktami leczniczymi. Stosowanie pełnej opłaty w wysokości 232 000 EUR,
zwłaszcza wobec tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych, stanowiłoby zaprzeczenie 
zasady proporcjonalności. Mając na uwadze nakład pracy z tym związanej, stosowna opłata 
dla tradycyjnych leków ziołowych nie powinna przekraczać 25 000 EUR.
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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.


