
RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, eink-
um 235. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt 58. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2309/93
frá 22. júlí 1993 um málsmeðferð bandalagsins við veitingu
leyfa fyrir lyfjum sem ætluð eru mönnum og dýrum og
eftirlit með þeim og um stofnun Lyfjamálastofnunar Evr-
ópu (1), hér á eftir nefnd „Lyfjamálastofnunin“, ber ráðinu
að ákveða samsetningu og fjárhæð gjaldanna sem um get-
ur í 1. mgr. 57. gr.

Samkvæmt 1. mgr. 57. gr. reglugerðarinnar skulu tekjur
Lyfjamálastofnunarinnar samanstanda af fjárframlögum
frá bandalaginu og gjöldum sem fyrirtæki greiða fyrir að fá
og halda markaðsleyfi bandalagsins og fyrir aðra þjónustu
sem Lyfjamálastofnunin veitir.

Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. og 3. mgr. 28 gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2309/93 skal gjald til Lyfjamálastofnunarinnar
fyrir umfjöllun um umsókn jafnan fylgja umsókn um leyfi
fyrir lyfi eða umsókn um breytingu.

Útreikningur á fjárhæð gjaldanna, sem Lyfjamálastofnun-
in tekur, skal byggjast á meginreglunni um þóknun fyrir þá
þjónustu sem í raun er veitt.

Fjárhæð gjaldanna, sem mælt er fyrir um í þessari reglu-
gerð, ætti ekki vera afgerandi þáttur fyrir leyfisumsækj-
anda ef um er að ræða val á milli miðstýrðrar og innlendr-
ar málsmeðferðar.

Grunngjaldið ber að skilgreina sem gjald fyrir upphaflega
umsókn um leyfi fyrir lyfi að viðbættu gjaldi fyrir hvert
styrkleikastig og/eða lyfjaform, en þó ber að ákveða há-
mark.

Í sama augnamiði ber að mæla fyrir um viðbótargjald fyrir
síðari umsóknir, er varða lyf sem hefur þegar verið leyft, til

að unnt sé að taka tillit til aukavinnu og -útgjalda sem bæt-
ast við ef umsækjandi velur að leggja þessar umsóknir inn
í mörgum áföngum eftir fyrstu umsókn sína.

Rétt er að kveða á um lækkun gjalda fyrir umsóknir ef
heimild er fyrir því að umsóknirnar séu ekki studdar tæm-
andi málsskjölum samkvæmt 8. lið annarrar málsgreinar 4.
gr. tilskipunar ráðsins 65/65/EBE frá 26. janúar 1965 um
samræmingu ákvæða í lögum eða stjórnsýslufyrirmælum
um sérlyf (2) og 8. lið annarrar málsgreinar 5. gr. tilskipun-
ar ráðsins 81/851/EBE frá 28. september 1981 um sam-
ræmingu laga aðildarríkjanna um dýralyf (3) og ef umsókn-
irnar varða lyf handa dýrum sem eru ekki nýtt til matar.

Fyrir umfjöllun um breytingar á skilmálum gildandi leyfa,
þar sem ekki er þörf á tæmandi mati á gæðum, öryggi og
virkni lyfsins, ber að taka gjald sem samræmist umfangi
breytinganna og því hve mikil vinna fer í umfjöllunina í
raun og því skal gjaldið vera mun lægra en fyrir venjulega
umsókn.

Vinnan, sem felst í lögboðinni endurnýjun markaðsleyfa
bandalagsins á fimm ára fresti, gefur tilefni til gjaldtöku.

Mæla ber fyrir um gjald fyrir gerðardómsmeðferð ef ágrein-
ingur rís milli aðildarríkjanna um leyfisumsóknir sem lagðar
eru fram samkvæmt málsmeðferðinni sem er ekki miðstýrð.

Leggja skal á fast gjald fyrir skoðanir sem fram fara eftir
að markaðsleyfi hefur verið gefið út ef handhafi leyfis fer
fram á skoðunina eða hún er í hans þágu.

Markaðurinn fyrir dýralyf er ólíkur markaðinum fyrir lyf
sem ætluð eru mönnum og því er rétt að taka lægra gjald
vegna dýralyfja. Enn fremur ætti að vera unnt að taka tillit
til sérstakra aðstæðna við markaðssetningu tiltekinna
dýralyfja í hverju tilviki fyrir sig. Þessu markmiði má best
ná með sérstökum ákvæðum, svo sem ákvæði um lækkun
og niðurfellingu gjalda.

Viðvíkjandi mati á umsóknum um ákvörðun leyfilegs há-
marksmagns leifa skal umsækjandi sjálfur ákveða hvort
hann sendir inn sérstaka umsókn um ákvörðun leyfilegs
hámarksmagns leifa eða sendir hana með umsókn sinni
um markaðsleyfi bandalagsins, en ef svo er skal gjald fyrir
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mat á leyfisumsókn einnig taka til umsóknar um ákvörðun
leyfilegs hámarksmagns leifa. Kjósi umsækjandi hins vegar
að sækja sérstaklega um ákvörðun leyfilegs hámarks-
magns leifa skal innheimta sérstakt gjald fyrir kostnað
vegna aukavinnu og -útgjalda sem því fylgir.

Við alla aðra gjaldtöku fyrir mat á dýralyfjum ber að fara
eftir framangreindum meginreglum.

Rétt er að kveða á um niðurfellingu eða lækkun framan-
greindra gjalda við óvenjulegar kringumstæður og af brýn-
um ástæðum sem varða heilbrigði manna eða dýra. Í tilvik-
um sem þessum ber framkvæmdastjóranum að taka allar
ákvarðanir, eftir að þar til bær nefnd hefur gefið honum
skýrslu, á grundvelli almennra viðmiðana sem stjórn Lyfja-
málastofnunarinnar hefur mælt fyrir um.

Kveða skal á um þriggja ára aðlögunartímabil og skal að
því loknu endurmeta fjárþörf Lyfjamálastofnunarinnar í
ljósi fenginnar reynslu.Af hagkvæmnisástæðum ber einnig
að koma á kerfi sem gerir kleift að uppfæra gjaldskrána á
skemmri tíma.

Í sáttmálanum eru ekki veittar nauðsynlegar heimildir
fyrir ákvörðun gjalda á vettvangi bandalagsins innan
ramma bandalagskerfis. Réttargrundvöllurinn skal því
vera 235. gr. sáttmálans.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

1. Gjöld fyrir að fá og halda leyfi bandalagsins til að
markaðssetja lyf sem eru ætluð mönnum og dýrum og fyrir
aðra þjónustu, sem Lyfjamálastofnunin veitir, eru lögð á í
samræmi við þessa reglugerð.

2. Gjöldin skulu ákveðin í ekum.

2. gr.

Í ársáætlun sinni, sem notuð er við undirbúning fjárlaga-
frumvarps framkvæmdastjórnarinnar, skal Lyfjamála-
stofnunin gefa upp áætlaða innheimtu gjalda á næsta fjár-
hagsári og aðgreina þau frá áætluðum heildarútgjöldum
og hugsanlegu fjárframlagi bandalagsins.

3. gr

Umsóknir um leyfi fyrir lyfjum sem eru ætluð mönnum,
samkvæmt miðstýrðri málsmeðferð

1. Fullt gjald: 140 000 ekur

Gjald fyrir umsókn um leyfi bandalagsins fyrir mark-
aðssetningu lyfs ef tæmandi málsskjöl fylgja umsókn-

inni. Gjaldið hækkar um 20 000 ekur fyrir hvert styrk-
leikastig og/eða lyfjaform sem bætist við fyrir sama
lyf og sem sótt er um á sama tíma og upphaflega
leyfisumsóknin er lögð fram. Þó má heildarfjárhæð
þessa gjalds ekki vera hærri en 200 000 ekur.

2. Lækkað gjald: 70 000 ekur

Gjald fyrir umsókn um leyfi bandalagsins fyrir mark-
aðssetningu lyfs ef tæmandi málsskjöl þurfa ekki að
fylgja umsókninni, sbr. undanþáguákvæðin í 8. lið
annarrar málsgreinar 4. gr. tilskipunar 65/65/EBE.
Gjaldið hækkar um 10 000 ekur fyrir hvert
styrkleikastig og/ eða lyfjaform sem bætist við fyrir
sama lyf og sem sótt er um á sama tíma og
upphaflega leyfisumsóknin er lögð fram. Þó má
heildarfjárhæð þessa gjalds ekki vera hærri en 100
000 ekur.

3. Viðbótargjald: 40 000 ekur

Gjald fyrir hverja viðbótarumsókn um leyfi banda-
lagsins fyrir markaðssetningu lyfs, vegna
styrkleikastigs og/eða lyfjaforms, sem lögð er fram
eftir að upphaflega leyfisumsóknin hefur verið lögð
fyrir Lyfjamálastofnunina.

4. Gjald fyrir breytingu af gerð I: 5 000 ekur

Gjald fyrir minniháttar breytingu samkvæmt flokk-
uninni sem er ákveðin í reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar þar að lútandi.

5. Gjald fyrir breytingu af gerð II: 40 000 ekur

Gjald fyrir meiriháttar breytingu samkvæmt flokkun-
inni sem er ákveðin í reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar þar að lútandi.

6. Endurnýjunargjald: ECU 10 000 ekur

Gjald fyrir athugun á nýjum upplýsingum um lyfið
þegar kemur að lögboðinni endurnýjun
markaðsleyfis bandalagsins, á fimm ára fresti, fyrir
hvert styrkleikastig og/eða lyfjaform lyfs.

7. Skoðunargjald: 10 000 ekur

Gjald, sem er föst fjárhæð, fyrir allar skoðanir innan
eða utan bandalagsins. Fyrir skoðanir utan banda-
lagsins verður gerður sérstakur reikningur fyrir
ferðakostnaði sem miðast við raunverulegan
kostnað.

8. Framsalsgjald: 5 000 ekur

Gjald sem greiða skal þegar skipt er um handhafa
hvers markaðsleyfis sem framsalið varðar.
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4. gr

Úrlausn ágreinings um umsóknir um leyfi fyrir lyfjum sem
eru ætluð mönnum, samkvæmt málsmeðferð sem er ekki 

miðstýrð

Gerðardómsgjald: 30 000 ekur

Gjald sem er föst fjárhæð og viðkomandi fyrirtæki greiðir
Lyfjamálastofnuninni fyrir gerðardómsúrskurð um ágrein-
ing milli aðildarríkja er varðar gagnkvæma viðurkenningu
á innlendu markaðsleyfi eða breytingu af gerð II á gild-
andi innlendu leyfi. Gjald þetta skal einnig lagt á þegar
hafin er málsmeðferð samkvæmt 11. og 12. gr. tilskipunar
75/319/EBE (1) að undirlagi þess sem ber ábyrgð á mark-
aðssetningu lyfsins.

5. gr

Umsóknir um leyfi fyrir dýralyfjum, samkvæmt mið-
stýrðri málsmeðferð

1. Fullt gjald: 70 000 ekur

Gjald fyrir umsókn um leyfi bandalagsins fyrir mark-
aðssetningu lyfs handa dýrum sem nýtt eru til matar,
ef tæmandi málsskjöl fylgja umsókninni. Gjaldið
hækkar um 10 000 ekur fyrir hvert styrkleikastig
og/eða lyfjaform sem bætist við fyrir sama lyf og sem
sótt er um á sama tíma og upphaflega leyfisumsóknin
er lögð fram. Þó má heildarfjárhæð þessa gjalds ekki
vera hærri en 100 000 ekur.

Fullt gjald fyrir bóluefni er 40 000 ekur og hækkar um
5 000 ekur fyrir hvert styrkleikastig og/eða lyfjaform
sem bætist við.

2. Lækkað gjald: 35 000 ekur

Gjald fyrir umsókn um leyfi bandalagsins fyrir mark-
aðssetningu lyfs ef tæmandi málsskjöl þurfa ekki að
fylgja umsókninni, sbr. undanþáguákvæðin í 10. lið
annarrar málsgreinar 5. gr. tilskipunar 81/851/EBE,
eða fyrir umsókn um lyf handa dýrum sem eru ekki
nýtt til matar. Gjaldið hækkar um 5 000 ekur fyrir
hvert styrkleikastig og/eða lyfjaform sem bætist við
fyrir sama lyf, eða fyrir aðra dýrategund, og sem sótt
er um á sama tíma og upphaflega leyfisumsóknin er
lögð fram. Þó má heildarfjárhæð þessa gjalds ekki
vera hærri en 50 000 ekur.

Lækkað gjald fyrir bóluefni er 20 000 ekur og hækkar
um 5 000 ekur fyrir hvert styrkleikastig og/eða lyfja-
form sem bætist við.

3. Gjald fyrir ákvörðun leyfilegs hámarksmagns leifa:
40 000 ekur

Gjald fyrir umsókn um fyrstu ákvörðun leyfilegs há-
marksmagns leifa fyrir tiltekið efni. Gjald fyrir hverja
beiðni um breytingu eða rýmkun á gildandi leyfilegu
hámarksmagni leifa skal vera 10 000 ekur.

Gjaldið skal draga frá gjaldi fyrir markaðsleyfi fyrir
lyfi sem inniheldur efnið ef umsóknin er frá fyrirtæk-
inu sem sótti upprunalega um ákvörðun á leyfilegu
hámarksmagni leifa fyrir viðkomandi efni.

4. Viðbótargjald: 20 000 ekur

Gjald fyrir hverja viðbótarumsókn um leyfi
bandalagsins fyrir markaðssetningu lyfs, vegna nýs
styrkleikastigs og/eða lyfjaforms, sem lögð er fram
eftir að upphaflega leyfisumsóknin hefur verið lögð
fyrir Lyfjamálastofnunina.

Einnig skal greiða gjaldið fyrir hverja viðbótarum-
sókn um leyfi til að markaðssetja lyf fyrir eina eða
fleiri nýjar dýrategundir, nema lögð sé inn viðbótar-
umsókn vegna styrkleikastigs og/eða lyfjaforms á
sama tíma.

Viðbótargjald fyrir bóluefni er 10 000 ekur.

5. Gjald fyrir breytingar af gerð I: 5 000 ekur

Gjald fyrir minniháttar breytingu samkvæmt
flokkuninni sem er ákveðin í reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar þar að lútandi.

6. Gjald fyrir breytingar af gerð II: 20 000 ekur

Gjald fyrir meiriháttar breytingu samkvæmt flokkun-
inni sem er ákveðin í reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar þar að lútandi.

7. Endurnýjunargjald: 5 000 ekur

Gjald fyrir athugun á nýjum upplýsingum um lyfið
þegar kemur að lögboðinni endurnýjun markaðs-
leyfis bandalagsins, á fimm ára fresti, fyrir hvert
styrkleikastig og/eða lyfjaform lyfs og/eða dýrateg-
und, að því tilskildu að lagt hafi verið á viðbótargjald
fyrir þá dýrategund, sbr. 4. mgr. þessarar greinar.

8. Skoðunargjald: 10 000 ekur

Gjald, sem er föst fjárhæð fyrir allar skoðanir innan
eða utan bandalagsins. Fyrir skoðanir utan banda-
lagsins verður gerður sérstakur reikningur fyrir
ferðakostnaði sem miðast við raunverulegan
kostnað.

(1) Stjtíð. EB nr. L 147, 9. 6. 1975, bls. 13. Tilskipuninni var síðast breytt

með tilskipun 93/39/EBE (Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 22).



9. Framsalsgjald: 5 000 ekur

Gjald sem greiða skal þegar skipt er um handhafa
hvers markaðsleyfis sem framsalið varðar.

6. gr

Úrlausn ágreinings um umsóknir um leyfi fyrir dýra-
lyfjum, samkvæmt málsmeðferð sem er ekki miðstýrð

Gerðardómsgjald: 15 000 ekur

Gjald sem er föst fjárhæð og viðkomandi fyrirtæki greiðir
Lyfjamálastofnuninni fyrir gerðardómsúrskurð um ágrein-
ing milli aðildarríkja um gagnkvæma viðurkenningu á inn-
lendu markaðsleyfi eða breytingu af gerð II á gildandi inn-
lendu leyfi. Gjald þetta skal einnig lagt á þegar hafin er
málsmeðferð samkvæmt 19. og 20. gr. tilskipunar
81/851/EBE að undirlagi þess sem ber ábyrgð á markaðs-
setningu lyfsins.

7. gr.

Niðurfelling og lækkun gjalda og úrlausn ágreiningsmála

1. Við óvenjulegar kringumstæður og ef brýn nauðsyn
krefur, með tilliti til heilbrigðis manna eða dýra, er fram-
kvæmdastjóra heimilt að leyfa niðurfellingu eða lækkun
gjalda, í hverju tilviki fyrir sig, fyrir lyf sem eru notuð í
takmörkuðum mæli, að höfðu samráði við þar til bæra
nefnd. Tilgreina skal forsendur ákvarðana um niðurfell-
ingu eða lækkun gjalda.

Framkvæmdastjórn Lyfjamálastofnunarinnar ákveður al-
mennar viðmiðanir fyrir niðurfellingu eða lækkun gjalda.

2. Grípa skal til svipaðrar málsmeðferðar og þeirrar
sem er lýst í fyrstu undirgrein 1. mgr. ef ágreiningur rís um
flokkun umsóknar í einn af framangreindum gjaldflokkum.

8. gr.

Gjalddagi og dráttur á greiðslu

1. Gjöld falla í gjalddaga daginn sem viðkomandi um-
sókn er móttekin ef ekki er tilgreindur gjalddagi fyrir þau
í þessari reglugerð eða reglugerð (EBE) nr. 2309/93.

2. Ef gjald, sem greiða ber samkvæmt þessari reglugerð,
er ekki greitt á gjalddaga er framkvæmdastjóra heimilt að
ákveða að veita ekki umbeðna þjónustu eða fresta henni
þar til gjaldið hefur verið greitt.

3. Gjöld skal greiða í ekum eða í innlendum gjaldmiðli
aðildarríkis samkvæmt gildandi gengi sem framkvæmda-
stjórnin ákveður daglega í samræmi við reglugerð (EBE)
nr. 3180/78 (1). Framkvæmdastjórn Lyfjamálastofnun-
arinnar er þó heimilt að ákveða mánaðarlegt umreikn-
ingsgengi á grundvelli fyrri gengisskráninga.

9. gr.

Framkvæmdarreglur

Með fyrirvara um önnur ákvæði þessarar reglugerðar eða
reglugerðar (EBE) nr. 2309/93 skal í framkvæmdarreglum,
sem stjórn Lyfjamálastofnunarinnar samþykkir, mæla fyrir
um gjalddaga gjaldanna sem greiða á samkvæmt 1. gr.,
greiðslumáta, hvaða afleiðingar það hefur ef dráttur verð-
ur á greiðslu eða ekki er greitt og aðrar ráðstafanir sem
gera þarf til að beita þessari reglugerð.

10. gr.

Framkvæmdastjórnin skal leggja fram skýrslu um fram-
kvæmd þessarar reglugerðar í síðasta lagi innan tveggja
ára frá gildistöku hennar og leggja tillögu um endanlega
reglugerð fyrir ráðið með hliðsjón af þeirri reynslu sem
hefur verið aflað. Ráðið skal, með auknum meirihluta og
að höfðu samráði við Evrópuþingið, samþykkja ákvæði,
sem skulu gilda frá 1. janúar 1998, um fjárhæð gjaldanna
og skilyrðin sem gilda um þau. Ef þessi ákvæði eru ekki í
gildi á þeim degi skulu fjárhæðir gjaldanna og skilyrðin,
sem gilda um þau samkvæmt þessari reglugerð, gilda
áfram til bráðabirgða.

Breytingar á fjárhæðum hinna ýmsu gjalda, sem mælt er
fyrir um í þessari reglugerð, skulu þó gerðar í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 73. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2309/93.

11. gr.

Gildistaka og réttaráhrif

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
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með reglugerð (EBE) nr. 1971/89 (Stjtíð. EB nr. L 189, 4. 7. 1989, bls. 1).
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfest-
ingar.

Gjört í Brussel 10. febrúar 1995 

Fyrir hönd ráðsins,

A. JUPPÉ

forseti.


