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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 297/95 om de 
avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0106)1,

– med beaktande av artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 19952, i 
enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6–0137/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4A (nytt)

(4a) I syfte att iaktta 
proportionalitetsprincipen bör det i fråga 
om läkemedel vars aktiva substanser varit 
i väletablerad medicinsk användning i 
gemenskapen under de senaste tio åren

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EGT L 35, 15.2.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 494/2003 
(EUT L 73, 19.3.2003, s. 6).
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tillämpas en nedsatt årsavgift. 

Motivering
Årsavgifternas syfte är att täcka kostnaderna för kontroll av befintliga läkemedel. 
Arbetsbördan för kontroll av läkemedel vars aktiva substanser är välkända är mindre än i 
fråga om produkter med helt ny kemisk enhet.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, PUNKT 2, LED B

Artikel 3, punkt 1, led b, stycke 1 (förordning (EG) nr 297/95

En nedsatt avgift på 90 000 euro skall 
tillämpas på ansökningar om godkännande 
för försäljning i enlighet med 
artiklarna 10.1, 10.3 och 10c i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG. Den avgiften skall omfatta en 
enda styrka av en viss läkemedelsform och 
en förpackningsstorlek. 

En nedsatt avgift på 90 000 euro skall 
tillämpas på ansökningar om godkännande 
för försäljning i enlighet med 
artiklarna 10.1, 10.3, 10a och 10c i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG. Den avgiften skall omfatta en 
enda styrka av en viss läkemedelsform och 
en förpackningsstorlek. Undantagsvis kan 
en avgift på högst 232 000 EUR fastställas 
i enlighet med artikel 11.2 om det kan 
bevisas att det uppstått en större 
arbetsbörda vid bedömningen av en 
ansökan om godkännande för försäljning 
i enlighet med artikel 10a i 
direktiv 2001/83/EG.

Motivering

I det nuvarande förslaget fastställs en avgift på 232 000 EUR för en bibliografisk ansökan. 
Det är stor skillnad i arbetsbördan då det gäller att bedöma produkter med en helt ny kemisk 
enhet jämfört med produkter med en väletablerad substans (enligt definitionen i artikel 10a i 
direktiv 2004/27/EG om ändring av direktiv 2001/83/EG). I syfte att iaktta 
proportionalitetsprincipen bör en lägre avgift på 90 000 EUR tillämpas på bibliografiska 
ansökningar, utom om det finns välmotiverade orsaker att tillämpa en högre avgift.
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Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, PUNKT 7

Artikel 8, punkt 2 (förordning (EG) nr 297/95

En avgift för tjänst av vetenskaplig natur 
skall tillämpas vid en ansökan om 
vetenskaplig rådgivning eller yttrande från 
en vetenskaplig kommitté som inte 
omfattas av artiklarna 3–7 eller 8.1. Detta 
omfattar utvärdering av traditionella 
växtbaserade läkemedel, användning av 
läkemedel av humanitära skäl, samråd om 
medicintekniska produkter som innehåller 
bisubstanser, inklusive blodderivat, samt 
utvärdering av plasma master files och 
vaccine antigen master files.

En avgift för tjänst av vetenskaplig natur 
skall tillämpas vid en ansökan om 
vetenskaplig rådgivning eller yttrande från 
en vetenskaplig kommitté som inte 
omfattas av artiklarna 3–7 eller 8.1. Detta 
omfattar användning av läkemedel av 
humanitära skäl, samråd om 
medicintekniska produkter som innehåller 
bisubstanser, inklusive blodderivat, samt 
utvärdering av plasma master files och 
vaccine antigen master files.

Om rådgivningen rör humanläkemedel 
skall avgiften vara 232 000 euro.

Om rådgivningen rör humanläkemedel 
skall avgiften inte överstiga 232 000 euro.

Om rådgivningen rör veterinärmedicinska 
läkemedel skall avgiften vara
116 000 euro.

Om rådgivningen rör veterinärmedicinska
läkemedel skall avgiften inte överstiga
116 000 euro.

Då det gäller utvärderingen av 
traditionella växtbaserade läkemedel skall 
avgiften inte överstiga 25 000 EUR.

Bestämmelserna i artikel 3 skall tillämpas 
på vetenskapliga yttranden för utvärdering 
av humanläkemedel som uteslutande är 
avsedda att saluföras utanför gemenskapen 
i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) 
nr 726/2004.

Bestämmelserna i artikel 3 skall tillämpas 
på vetenskapliga yttranden för utvärdering 
av humanläkemedel som uteslutande är
avsedda att saluföras utanför gemenskapen 
i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) 
nr 726/2004.

En nedsatt avgift för tjänster av 
vetenskaplig natur inom intervallet 
2 500-200 000 euro skall tillämpas på vissa 
typer av vetenskapliga yttranden eller 
tjänster av vetenskaplig natur rörande 
humanläkemedel.

En nedsatt avgift för tjänster av 
vetenskaplig natur inom intervallet 
2 500-200 000 euro skall tillämpas på vissa 
typer av vetenskapliga yttranden eller 
tjänster av vetenskaplig natur rörande 
humanläkemedel.

En nedsatt avgift för tjänster av 
vetenskaplig natur inom intervallet 
2 500-100 000 euro skall tillämpas på vissa 
typer av vetenskapliga yttranden eller 
tjänster av vetenskaplig natur rörande 
veterinärmedicinska läkemedel.

En nedsatt avgift för tjänster av 
vetenskaplig natur inom intervallet 
2 500-100 000 euro skall tillämpas på vissa 
typer av vetenskapliga yttranden eller 
tjänster av vetenskaplig natur rörande 
veterinärmedicinska läkemedel.

En nedsatt avgift för tjänster av 
vetenskaplig natur inom intervallet 
2 500-25 000 EUR skall tillämpas på vissa 
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typer av vetenskapliga yttranden eller 
tjänster av vetenskaplig natur rörande
traditionella växtbaserade läkemedel. 

De vetenskapliga yttranden eller tjänster av 
vetenskaplig natur som avses i femte och
sjätte stycket skall tas med i en 
förteckning, som skall upprättas i enlighet 
med artikel 11.2.

De vetenskapliga yttranden eller tjänster av 
vetenskaplig natur som avses i sjätte, 
sjunde och åttonde stycket skall tas med i 
en förteckning, som skall upprättas i 
enlighet med artikel 11.2.

Motivering
Ett av förslagets huvudsakliga mål är att se till att det råder proportionalitet mellan 
avgifterna och de tillhandahållna tjänsterna. Därför bör det i förordningen lämnas utrymme 
för flexibilitet också då det gäller tjänster av vetenskaplig natur för särskilda 
läkemedelsprodukter. Det vore oproportionerligt att i sin helhet tillämpa avgiften på 
232 000 EUR särskilt i fråga om traditionella växtbaserade läkemedel. Mot bakgrund av den 
berörda arbetsmängden vore det lämpligt att tillämpa en avgift på högst 25 000 EUR för 
traditionella växtbaserade läkemedel.
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MOTIVERING

Bakgrund

Efter den nyligen genomförda översynen av läkemedelslagstiftningen har kommissionen lagt 
fram ett förslag om att uppdatera förordning nr 297/95 om avgifter som skall betalas till 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA). Denna översyn är nödvändig eftersom EMEA:s 
arbetsuppgifter inte bara har ändrats utan även utökats. Verksamheter efter godkännande för 
försäljning har fått en avsevärd förstärkning och läkemedelsindustrin kommer att erbjudas nya 
vetenskapliga tjänster. Det kommer att vara nödvändigt att skapa och fastställa nya typer av 
avgifter i enlighet med de nya bestämmelserna.

Dessutom visar tio års erfarenhet av det nuvarande systemet att det finns vissa brister i 
myndighetens finansiella bas. Den viktigaste bristen är det starka beroendet av de 
inträdesavgifter som betalas i samband med nya ansökningar. Det har gjort myndigheten 
känslig för marknadsfluktuationer i läkemedelsindustrin. Även om antalet nya ansökningar 
var mycket låg skulle myndigheten vara tvungen att utföra ett antal uppgifter som saknar 
direkt koppling till bedömningen av nya läkemedel. 

De viktigaste inslagen i förslaget

I kommissionens förslag bibehålls avgifternas övergripande struktur och nivå. För att täcka 
kostnaderna för verksamheterna efter godkännandet föreslås en ökning av årsavgiften med 
10 procent, både inom sektorn för humanläkemedel och sektorn för veterinärmedicinska 
läkemedel. Å andra sidan sänks avgiften för generiska läkemedel i syfte att bättre återspegla 
de verkliga kostnaderna för utvärdering. Kommissionen föreslår även en harmonisering av 
vissa andra avgifter. Det föreslås att alla avgifter som rör veterinärmedicinska läkemedel 
bibehålls på samma nivå, med undantag för årsavgiften och en av ändringsavgifterna som 
sänks.

I förslaget definieras nya typer av avgifter för tjänster av vetenskaplig natur, bland annat för 
traditionella växtbaserade läkemedel och läkemedel som uteslutande är avsedda att saluföras 
utanför gemenskapen. En särskild avgift har införts även för biologiskt likartade produkter.

Styrelsens och den verkställande direktörens befogenheter när det gäller att fatta beslut om 
nedsättning av avgifter har utvidgats ytterligare.

En av de ledande principerna i förslaget är att garantera proportionalitet mellan varje avgifts 
storlek och den verkliga arbetsbelastning som är att hänföra till de tjänster som tillhandahålls. 
Syftet med förslaget är att lindra de sökandes ekonomiska börda, utan att äventyra 
myndighetens förmåga att utföra sina uppgifter.

Föredragandens kommentarer

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som ett nödvändigt steg framåt efter 
antagandet av den nya läkemedelslagstiftningen och med beaktande av andra förändringar i 
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dess arbetsmiljö och verksamhet. Det är viktigt att skapa en fast och fullt modern 
finansieringsram för myndigheten, som spelar en avgörande roll i EU:s hälsovårdspolitik och 
utgör ett viktigt bidrag till att förverkliga den inre marknaden för läkemedelssektorn. Med 
hänsyn till myndighetens dubbla roll är det nödvändigt att en viss, om än relativt liten, del 
måste täckas av Europeiska unionen och en annan del av avgifter för de tjänster som 
myndigheten utför för läkemedelsföretag.

De tjänster som myndigheten tillhandahåller utgör en väsentlig del av processen för att föra ut 
ett nytt läkemedel på marknaden. Den avgörande frågan är hur man skall fastställa en korrekt 
nivå för avgifterna så att de täcker de verkliga kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls 
till företag men inte verkar hämmande på innovation och införande av nya läkemedel och 
därigenom hämmar den europeiska läkemedelsindustrins konkurrenskraft.

Läkemedelsindustrin består inte av bara en enhet. Vid sidan av stora multinationella företag 
finns det även ett antal små och medelstora företag såväl som företag som faller mellan de två 
kategorierna. Därtill kommer att det kan finnas betydande skillnader när det gäller 
innovationsgrad och sammansättningens komplexitet mellan produkter som kan använda det 
centraliserade förfarandet för godkännande. Därför kan det var motiverat med en viss 
flexibilitet i avgiftsnivån. Föredraganden stöder principen om att utvidga systemet att 
fastställa maximiavgifter och lämna befogenheten att fatta beslut om eventuella nedsättningar 
av avgifter till de som har den bästa sakkunskapen på området, dvs. till EMEA:s styrelse och 
dess vd.

Principen att fastställa maximiavgifter och nedsatta avgifter kan emellertid utvidgas 
ytterligare utan att äventyra myndighetens finansiella bas. Detta gäller särskilt avgifter för 
vetenskaplig rådgivning för traditionella växtbaserade läkemedel som är långt mindre 
arbetskrävande än många andra läkemedel. Avgiftsnivån bör motsvara den verkliga 
arbetsbelastningen för att bedöma dem.

En annan kommentar berör väletablerade substanser. I det nuvarande förslaget förutses en full 
avgift på 232 000 EUR för en bibliografisk ansökan. Det finns en betydande skillnad i det 
arbete som krävs för att bedöma en produkt med en fullständigt ny kemisk enhet jämfört med 
det arbete som krävs för att bedöma en produkt som bygger på en redan väletablerad substans 
(enligt definitionen i artikel 10a i direktiv 2004/27/EG om ändring av direktiv 2001/83/EG). 
För att respektera proportionalitetsprincipen bör en nedsatt avgift på 90 000 EUR tillämpas 
för bibliografiska ansökningar, om det inte finns välgrundade skäl att tillämpa en högre avgift. 
Denna förändring skulle innebära att avgiften för de flesta bibliografiska ansökningar skulle 
fastställas till samma nivå som för ett generiskt läkemedel. Samma aspekt bör även tas med i 
beräkningen när årsavgiften, vilken är avsedd att täcka kostnaderna för att övervaka befintliga 
läkemedel, fastställs.


