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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 297/95 o 
poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie liekov
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0106)1,

– so zreteľom na článok 12 nariadenia Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 19952, v súlade s 
ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0137/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 
odsekom 2 Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu 
schváleného Parlamentom;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh 
Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 4A (nové)

(4a) Lieky, v ktorých aktívne látky sa 
aspoň posledných desať rokov úspešne 
používajú v liečbe v rámci Spoločenstva, 
by mali byť zvýhodnené znížením ročného 
poplatku, aby sa dodržala zásada 

  
1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
2 OJ L 35, 15.2.1995, p.1. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 494/2003 (OJ L 73, 
19.3.2003, p.6).
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proporcionality.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 2 (B (II)

Článok 3 odsek 1 bod (b) pododsek 1 (Nariadenie (ES) č. 297/95)

Znížený poplatok vo výške 90 000 eur sa 
vzťahuje na žiadosti o povolenie na 
uvedenie lieku na trh podľa článku 10 
ods.1,článku 10 ods.3 a článku 10 písm. c) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES. Uvedený poplatok sa týka iba 
jednej dávky spojenej s jednou liekovou 
formou a jedným podávaním.

Znížený poplatok vo výške 90 000 eur sa 
vzťahuje na žiadosti o povolenie na 
uvedenie lieku na trh podľa článku 10 
ods.1,článku 10 ods.3, článku 10 písm. a) a 
10 písm. c) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/83/ES. Uvedený 
poplatok sa týka iba jednej dávky spojenej 
s jednou liekovou formou a jedným 
podávaním. Vo výnimočných prípadoch, 
keď sa dá preukázať, že na hodnotenie 
žiadosti o povolenie na uvedenie trh 
podľa článku 10 písm. a) smernice č. 
2001/83/ES sa vynaložilo veľa práce, 
možno určiť poplatok do výšky 232 000 
eur v súlade s článkom 11 ods. 2.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 8 odsek 2 (Nariadenie (ES) č. 297/95)

Poplatok za vedeckú službu sa vzťahuje na 
prípady, keď vedecký výbor podá žiadosť 
o vedecké odporučenie alebo stanovisko, 

Poplatok za vedeckú službu sa vzťahuje na 
prípady, keď vedecký výbor podá žiadosť 
o vedecké odporučenie alebo stanovisko, 
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na ktoré sa nevzťahujú články 3 až 7 alebo 
článok 8 ods.1. Ide o hodnotenie 
tradičných bylinných liekov, stanovisko k 
liekom podávaným zo súcitných dôvodov, 
poradenstvo v oblasti pomocných látok, 
vrátane krvných derivátov začlenených do 
lekárskych pomôcok a hodnotenie 
základnej spisovej dokumentácie o plazme 
a základnej spisovej dokumentácie o 
vakcínovom antigéne.

na ktoré sa nevzťahujú články 3 až 7 alebo 
článok 8 ods.1. Ide o stanovisko k liekom 
podávaným zo súcitných dôvodov, 
poradenstvo v oblasti pomocných látok, 
vrátane krvných derivátov začlenených do 
lekárskych pomôcok a hodnotenie 
základnej spisovej dokumentácie o plazme 
a základnej spisovej dokumentácie o 
vakcínovom antigéne.

V prípade liekov určených na použitie v 
humánnej medicíne je poplatok 232 000 
eur.

V prípade liekov určených na použitie v 
humánnej medicíne je poplatok najviac 
232 000 eur.

V prípade veterinárnych liekov je poplatok 
116 000 eur.

V prípade veterinárnych liekov je poplatok 
najviac 116 000 eur.

V prípade hodnotenia tradičných 
bylinkových liekov je poplatok najviac 
25 000 eur.

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú na 
vedecké stanovisko k hodnoteniu liekov 
určených na použitie v humánnej medicíne 
určených výlučne na trhy mimo 
Spoločenstva podľa článku 58 nariadenia 
(ES) č.726/2004.

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú na 
vedecké stanovisko k hodnoteniu liekov 
určených na použitie v humánnej medicíne 
určených výlučne na trhy mimo 
Spoločenstva podľa článku 58 nariadenia 
(ES) č.726/2004.

Znížený poplatok za vedeckú službu v 
rozmedzí od 2 500 eur do 200 000 eur sa 
vzťahuje na určité vedecké stanoviská 
alebo služby týkajúce sa liekov určených 
na použitie v humánnej medicíne.

Znížený poplatok za vedeckú službu v 
rozmedzí od 2 500 eur do 200 000 eur sa 
vzťahuje na určité vedecké stanoviská 
alebo služby týkajúce sa liekov určených 
na použitie v humánnej medicíne.

Znížený poplatok za vedeckú službu v 
rozmedzí od 2 500 eur do 100 000 eur sa 
vzťahuje na určité vedecké stanoviská 
alebo služby týkajúce sa veterinárnych 
liekov.

Znížený poplatok za vedeckú službu v 
rozmedzí od 2 500 eur do 100 000 eur sa 
vzťahuje na určité vedecké stanoviská 
alebo služby týkajúce sa veterinárnych 
liekov.

Znížený poplatok za vedeckú službu v 
rozmedzí od 2 500 eur do 25 000 eur sa 
vzťahuje na určité vedecké stanoviská 
alebo služby týkajúce sa tradičných 
bylinkových liekov.

Vedecké stanoviská alebo služby uvedené 
v piatom a šiestom pododseku sú zahrnuté 

Vedecké stanoviská alebo služby uvedené 
v šiestom, siedmom a ôsmom pododseku 
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do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s 
článkom 11 ods. 2.

sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa 
vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2.

Odôvodnenie

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 
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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 
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.


