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 REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2743/98 2001/EES/46/41 

frá 14. desember 1998 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 297/95 um gjöld sem greiða ber til  
Lyfjamálastofnunar Evrópu(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 frá 
10. febrúar 1995 um gjöld sem greiða ber til 
Lyfjamálastofnunar Evrópu (1) (hér á eftir nefnd 
„Lyfjamálastofnunin“), einkum 10. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Samkvæmt 1. mgr. 57. 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 Evrópu (3) eru tekjur stofnunarinnar 
fjárframlag og gjöld sem fyrirtæki greiða fyrir að fá og 
halda markaðsleyfi bandalagsins og fyrir aðra þjónustu sem 
Lyfjamálastofnunin veitir. 

Taka ber fjárhæð og samsetningu gjaldanna, sem voru 
fastsett með reglugerð (EB) nr. 297/95, til endurskoðunar 
fyrir 31. desember 1997. 

Í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur frá 1995 þykir rétt 
að viðhalda almennum meginreglum og heildarsamsetningu 
gjaldanna svo og meginákvæðum um beitingu og 
málsmeðferð sem voru sett  með framangreindri reglugerð. 

Að því er varðar tiltekin gjöld ber hins vegar að tilgreina þá 
þjónustu sem þau tengjast til þess að auðvelda innheimtu 
þeirra og auka gagnsæi þessarar reglugerðar og bæta 
framkvæmd hennar. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 345, 19.12.1998, bls. 3, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2000 frá  
2. október 2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 11. 

(1) Stjtíð. EB L 35, 15. 2. 1995, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB C 328, 26. 10. 1998. 
(3) Stjtíð. EB L 214, 24. 8. 1993, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 649/98 (Stjtíð. EB L 88, 
24. 3. 1998, bls. 7). 

Einnig ber að koma á nýjum gjöldum til þess að ná til allrar 
þjónustu sem stofnunin veitir nú. 

Koma ber á árgjaldi sem nægir til að greiða þann kostnað 
sem tengist eftirliti með leyfðum lyfjum. Tiltekinn hluti 
þessa gjalds skal renna til lögbærra, innlendra yfirvalda, 
sem falið er eftirlit með markaðnum af hálfu bandalagsins, 
samkvæmt skilmálum reglugerðar (EBE) nr. 2309/93. Enn 
fremur þarf framkvæmdastjórn Lyfjamálastofnunarinnar að 
setja reglur um skiptingu milli þessara yfirvalda í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð. 

Í tilteknum undantekningartilvikum og vegna brýnna 
ástæðna, sem varða heilbrigði manna eða dýra, skal vera 
unnt að lækka framangreind gjöld. Með fyrirvara um 
sértækari ákvæði í lögum bandalagsins skal sérhver 
ákvörðun framkvæmdastjórans um að lækka gjöld byggjast 
á gaumgæfilegri rannsókn á aðstæðum í hverju tilviki og að 
höfðu samráði við þar til bæra vísindanefnd. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 297/95 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi komi í stað 1. gr.: 

„1. gr. 

Gildissvið

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, 
skulu innheimt í samræmi við þessa reglugerð. 

Fjárhæð þessara gjalda skal ákveðin í ekum.“ 
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2. Eftirfarandi komi í stað 3. til 10. gr.: 

„3. gr. 

Lyf sem eru ætluð mönnum og falla undir 
málsmeðferð sem mælt er fyrir um í reglugerð (EBE) 
nr. 2309/93 

1. Leyfi til að markaðssetja lyf

a) Fu l l t  gja ld  

Gjald fyrir leyfi til að markaðssetja lyf, sem 
tæmandi málsskjöl fylgja, er 200 000 ekur.  Þetta 
gjald tekur til eins styrkleika eins lyfjaforms. 

Gjaldið hækkar um 20 000 ekur fyrir hvern 
styrkleika og/eða lyfjaform sem bætist við og 
sem sótt er um á sama tíma og upphaflega 
leyfisumsóknin er lögð fram. Þessi hækkun tekur 
til eins styrkleika og/eða lyfjaforms sem bætist 
við. 

Gjaldið hækkar um 5 000 ekur fyrir hverja 
pakkningastærð sem bætist við og er af sama 
styrkleika og lyfjaformi og sem sótt er um á 
sama tíma og upphaflega leyfisumsóknin er lögð 
fram.  

b) Lækkað gjald  

Lækkað gjald, sem nemur 100 000 ekum, gildir 
fyrir umsóknir um leyfi til að markaðssetja lyf, í 
þeim tilvikum þegar tæmandi málsskjöl þurfa 
ekki að fylgja umsókninni, eins og kveðið er á 
um í i- og iii-lið a-liðar 8. liðar í þriðju málsgrein 
4. gr. tilskipunar 65/65/EBE eða þegar 
skírskotað er til ii-liðar í a-lið 8. liðar í þriðju 
málsgrein 4. gr. sömu tilskipunar. Þetta gjald 
tekur til eins styrkleika eins lyfjaforms. 

Gjaldið hækkar um 20 000 ekur fyrir hvern 
styrkleika og/eða lyfjaform sem bætist við og 
sem sótt er um á sama tíma og upphaflega 
leyfisumsóknin er lögð fram.  Þessi hækkun 
tekur til eins styrkleika og/eða lyfjaforms sem 
bætist við. 

Gjaldið hækkar um 5 000 ekur fyrir hverja 
pakkningastærð sem bætist við og er af sama 
styrkleika og lyfjaformi og sem sótt er um á 
sama tíma og upphaflega leyfisumsóknin er lögð 
fram.  

c) Gjald  vegna  rýmkunar markaðs le yf is  

Þetta er gjald fyrir hverja rýmkun á þegar veittu 
markaðsleyfi: 

— ef rýmkunin er vegna nýs styrkleika, nýs 
lyfjaforms, nýrrar ábendingar eða nýrrar 
aðferðar við lyfjagjöf skal gjaldið nema 
50 000 ekum, 

— ef rýmkunin er vegna nýrrar 
pakkningastærðar með þegar leyfðum 
styrkleika, lyfjaformi eða aðferð við lyfjagjöf 
skal gjaldið nema 10 000 ekum. 

2. Breyting

a) Gjald  fyr i r  b re yt ingu af  gerð  I  

Gjaldið fyrir minni háttar breytingu á 
markaðsleyfi samkvæmt flokkuninni, sem er 
ákveðin í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
þar að lútandi, skal vera 5 000 ekur. 

Ef um sams konar breytingu er að ræða tekur 
þetta gjald til alls leyfðs styrkleika og allra 
leyfðra lyfjaforma og pakkningastærða. 

b) Gjald  fyr i r  b re yt ingu af  gerð  I I  

Gjaldið fyrir meiri háttar breytingu á 
markaðsleyfi samkvæmt flokkuninni, sem 
kveðið er á um í reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar þar að lútandi, skal vera 
60 000 ekur. Heimilt er að helminga það ef um 
er að ræða tilteknar breytingar af gerð II sem 
krefjast ekki nákvæms, vísindalegs mats; skrá 
yfir þær verður gerð í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
11. gr. 

Ef um sams konar breytingu er að ræða tekur 
þetta gjald til alls leyfðs styrkleika og allra 
leyfðra lyfjaforma og pakkningastærða. 

3. Endurnýjunargjald

Gjaldið fyrir rannsókn á þeim upplýsingum, sem 
liggja fyrir þegar kemur að endurnýjun til fimm ára 
á leyfi til að markaðssetja lyf, skal vera 10 000 ekur. 
Þetta gjald er tekið fyrir hvern styrkleika tiltekins 
lyfjaforms. 

4. Skoðunargjald

Fastagjald, sem nemur 15 000 ekum, er tekið fyrir 
allar skoðanir innan eða utan bandalagsins. Fyrir 
skoðanir utan bandalagsins verður gerður sérstakur 
reikningur fyrir ferðakostnaði sem miðast við 
raunverulegan kostnað. 
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5. Framsalsgjald

Gjald, sem greiða skal þegar skipt er um handhafa 
markaðsleyfis sem framsalið varðar, er 5 000 ekur.  
Það tekur til allra leyfðra pakkningastærða tiltekins 
lyfs. 

6. Árgjald

Árgjaldið fyrir hvert lyf, sem hefur fengið 
markaðsleyfi, skal vera 60 000 ekur. Það tekur til 
allra leyfðra pakkningastærða tiltekins lyfs. 

4. gr. 

Lyf sem eru ætluð mönnum og falla undir 
málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 75/319/EBE (*)

Gerðardómsgjald 

Greiða skal gjald, sem nemur 10 000 ekum, þegar 
málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 10. gr., 11., 12. og 15. 
gr. tilskipunar  75/319/EBE kemur til framkvæmda. 

Gjaldið hækkar um 40 000 ekur þegar málsmeðferð 
samkvæmt 11. og 12. gr. tilskipunar 75/319/EBE kemur 
til framkvæmda að undirlagi umsækjandans um 
markaðsleyfi eða markaðsleyfishafans. 

5. gr. 

Dýralyf sem falla undir málsmeðferð sem mælt er 
fyrir um í reglugerð (EBE) nr. 2309/93 

1. Leyfi til að markaðssetja lyf

a) Fu l l t  gja ld  

Gjald fyrir leyfi til að markaðssetja lyf, sem 
tæmandi málsskjöl fylgja, skal vera 100 000 
ekur. Það tekur til eins styrkleika eins lyfja-
forms. 

Gjaldið hækkar um 10 000 ekur fyrir hvern 
styrkleika og/eða lyfjaform sem bætist við og 
sem sótt er um á sama tíma og upphaflega 
leyfisumsóknin er lögð fram. Þessi hækkun tekur 
til eins styrkleika og/eða lyfjaforms sem bætist 
við. 

Gjaldið hækkar um 5 000 ekur fyrir hverja 
pakkningastærð sem bætist við og er af sama 
styrkleika og lyfjaformi og sem sótt er um á 
sama tíma og upphaflega leyfisumsóknin er lögð 
fram.  

Þegar um bóluefni er að ræða lækkar fullt gjald í 
50 000 ekur en hækkar um 5 000 ekur fyrir 
hvern styrkleika og/eða lyfjaform og/eða 
pakkningastærð sem bætist við.

Að því er varðar ákvæði þessa a-liðar gilda þau 
án tillits til fjölda marktegunda dýra. 

 b)  Lækkað gjald  

Lækkað gjald, sem nemur 50 000 ekum, gildir 
fyrir umsóknir um leyfi til að markaðssetja lyf í 
þeim tilvikum þegar tæmandi málsskjöl þurfa 
ekki að fylgja umsókninni, eins og kveðið er á 
um í i- og iii-lið a-liðar 10. liðar í þriðju 
málsgrein 5. gr. tilskipunar 81/851/EBE eða 
þegar skírskotað er til ii-liðar í þriðju málsgrein 
5. gr. sömu tilskipunar. Þetta gjald tekur til eins 
styrkleika eins lyfjaforms. 

Gjaldið hækkar um 10 000 ekur fyrir hvern 
styrkleika og/eða lyfjaform sem bætist við og 
sem sótt er um á sama tíma og upphaflega 
leyfisumsóknin er lögð fram.  Þessi hækkun 
tekur til eins styrkleika og/eða lyfjaforms sem 
bætist við. 

Gjaldið hækkar um 5 000 ekur fyrir hverja 
pakkningastærð sem bætist við og er af sama 
styrkleika og lyfjaformi og sem sótt er um á 
sama tíma og upphaflega leyfisumsóknin er lögð 
fram.  

Þegar um bóluefni er að ræða lækkar fullt gjald í 
25 000 ekur en hækkar um 5 000 ekur fyrir 
hvern styrkleika og/eða lyfjaform og/eða 
pakkningastærð sem bætist við.  

Að því er varðar ákvæði þessa a-liðar gilda þau 
án tillits til fjölda marktegunda dýra. 

c) Gjald  vegna  rýmkunar markaðs le yf is  

Þetta er gjald fyrir hverja rýmkun á þegar veittu 
markaðsleyfi: 

— ef rýmkunin er vegna nýs styrkleika, nýs 
lyfjaforms, nýrrar dýrategundar, nýrrar 
ábendingar eða nýrrar aðferðar við lyfjagjöf 
skal gjaldið nema 25 000 ekum, 

— ef rýmkunin er vegna nýrrar pakkninga-
stærðar með þegar leyfðum styrkleika, 
lyfjaformi eða aðferð við lyfjagjöf skal 
gjaldið nema 5 000 ekum, 
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— ef um bóluefni er að ræða og rýmkunin er 
vegna nýs styrkleika, nýs lyfjaforms, nýrrar 
pakkningastærðar eða nýrrar aðferðar við 
lyfjagjöf skal gjaldið nema 5 000 ekum. 

2. Breyting

a) Gjald  fyr i r  b re yt ingu af  gerð  I  

Gjaldið fyrir minni háttar breytingu á 
markaðsleyfi samkvæmt flokkuninni, sem er 
ákveðin í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
þar að lútandi, skal vera 5 000 ekur. Sama gjald 
skal tekið þegar um bóluefni er að ræða. 

Ef um sams konar breytingu er að ræða tekur 
þetta gjald til alls leyfðs styrkleika og allra 
leyfðra lyfjaforma og pakkningastærða. 

b) Gjald  fyr i r  b re yt ingu af  gerð  I I  

Gjaldið fyrir meiri háttar breytingu á 
markaðsleyfi samkvæmt flokkuninni, sem er 
ákveðin í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
þar að lútandi, skal vera 30 000 ekur. Heimilt er 
að helminga það þegar um er að ræða tilteknar 
breytingar af gerð II sem krefjast ekki nákvæms, 
vísindalegs mats; skrá yfir þær verður gerð í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 2. mgr. 11. gr. 

Þegar um bóluefni er að ræða skal gjaldið vera 
5 000 ekur. 

Ef um sams konar breytingu er að ræða tekur 
þetta gjald til alls leyfðs styrkleika og allra 
leyfðra lyfjaforma og pakkningastærða. 

3. Endurnýjunargjald

Gjaldið fyrir rannsókn á þeim upplýsingum sem 
liggja fyrir þegar kemur að endurnýjun til fimm ára 
á leyfi til að markaðssetja lyf skal vera 5 000 ekur. 
Þetta gjald er tekið fyrir hvern styrkleika tiltekins 
lyfjaforms. 

4. Skoðunargjald

Fastagjald, sem nemur 15 000 ekum, er tekið fyrir 
allar skoðanir innan eða utan bandalagsins. Fyrir 
skoðanir utan bandalagsins verður gerður sérstakur 
reikningur fyrir ferðakostnaði sem miðast við 
raunverulegan kostnað. 

5. Framsalsgjald

Gjald, sem greiða skal þegar skipt er um 
markaðsleyfishafa sem framsalið varðar, er 5 000 

ekur.  Það tekur til allra leyfðra pakkningastærða 
tiltekins lyfs. 

6. Árgjald

Árgjaldið fyrir hvert lyf sem hefur fengið 
markaðsleyfi skal vera 20 000 ekur. Það tekur til 
allra leyfðra pakkningastærða tiltekins lyfs. 

6. gr. 

Dýralyf sem falla undir málsmeðferðina sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 81/851/EBE 

Gerðardómsgjald 

Greiða skal gjald, sem nemur 10 000 ekum, þegar 
málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 18. gr., 19., 20. og 
23. gr. tilskipunar  81/851/EBE kemur til framkvæmda. 

Gjaldið hækkar um 20 000 ekur þegar málsmeðferð 
samkvæmt 19. og 20. gr. tilskipunar 81/851/EBE kemur 
til framkvæmda að undirlagi umsækjandans um 
markaðsleyfi eða markaðsleyfishafans. 

7. gr. 

Ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni leifa fyrir 
dýralyf 

1. Gjald fyrir ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni leifa

Greiða skal fullt gjald, sem nemur 50 000 ekum, 
fyrir umsókn um fyrstu ákvörðun á leyfilegu 
hámarksmagni leifa fyrir tiltekið efni.  

Greiða skal viðbótargjald, sem nemur 15 000 ekum, 
fyrir hverja umsókn um breytingu eða rýmkun á 
ákvæðum um gildandi, leyfilegt hámarksmagn leifa, 
eða til að láta ákvæðin ná til nýrra dýrategunda. 

Gjöld vegna ákvörðunar á leyfilegu hámarksmagni 
leifa skulu dregin frá því gjaldi sem greiða ber fyrir 
umsókn um markaðsleyfi eða fyrir umsókn um 
rýmkun á markaðsleyfi fyrir lyf sem inniheldur það 
efni sem leyfilegt hámarksmagn leifa hefur verið 
ákvarðað fyrir svo fremi að sami umsækjandi hafi  
lagt fram umsóknirnar. Lækkun gjaldsins getur þó 
aldrei orðið meiri en sem nemur helmingi 
viðkomandi gjalds. 

2. Gjald fyrir ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni leifa

Greiða skal gjald, sem nemur 15 000 ekum, fyrir 
hverja umsókn um ákvörðun á leyfilegu 
hámarksmagni leifa vegna klínískra rannsókna.  

Gjaldið skal dregið frá fullu gjaldi fyrir ákvörðun á 
leyfilegu hámarki leifa sem mælt er fyrir um í 1. lið. 
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8. gr. 

Önnur gjöld 

1. Gjald fyrir vísindalega ráðgjöf

Þetta gjald er tekið fyrir umsókn um vísindalega eða 
tæknilega ráðgjöf, sem varðar rannsóknir og þróun 
lyfs, enda verði hugsanlega lögð fram umsókn um 
markaðsleyfi eða umsókn um rýmkun á slíku leyfi. 
Gjaldið er: 

— að hámarki 60 000 ekur fyrir ráðgjöf vegna lyfja 
sem eru ætluð mönnum, 

— að hámarki 30 000 ekur fyrir ráðgjöf vegna 
dýralyfja. 

Nákvæm tilhögun við beitingu þessa liðar skal vera í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 11. gr. 

2. Gjald fyrir kostnað vegna stjórnunar

Greiða ber gjald fyrir kostnað vegna stjórnunar 
þegar út eru gefin skjöl eða vottorð sem falla ekki 
undir aðra tegund gjaldskyldrar þjónustu sem kveðið 
er á um í þessari reglugerð eða þegar 
stjórnsýsluathugun á skjölunum leiðir til þess að 
þeirri umsókn, sem skjölin tengjast, var hafnað. 
Hver eining slíkra gjalda getur að hámarki orðið 
5 000 ekur. Í samræmi við 2. mgr. 11. gr. þessarar 
reglugerðar skal framkvæmdastjórn stofnunarinnar 
ákvarða og flokka gjöldin. 

9. gr. 

Hugsanleg lækkun gjalda 

Með fyrirvara um sértækari ákvæði í lögum 
bandalagsins er framkvæmdastjóranum heimilt, í 
undantekningartilvikum og vegna brýnna ástæðna sem 
varða heilbrigði manna eða dýra, að lækka framangreind 
gjöld eftir að hann hefur lagt mat á viðkomandi tilvik og 
haft samráð við þar til bæra vísindanefnd. Skylt er að 
færa rök fyrir sérhverri ákvörðun sem er tekin 
samkvæmt þessari grein. 

Heimilt er að veita fulla eða takmarkaða undanþágu 
einkum fyrir lyf sem eru notuð við meðhöndlun á 
sjaldgæfum sjúkdómum eða sem hrjá lítt útbreiddar 
dýrategundir. 

10. gr. 

Gjalddagi og tafir á greiðslu 

1. Gjöld ber að greiða þann dag sem tekið er móti 
viðkomandi umsókn nema sérstök ákvæði mæli fyrir 
um annað. 

Gerðardómsgjaldið ber að greiða innan 30 daga frá 
því að máli er vísað til Lyfjamálastofnunarinnar.  
Árgjaldið ber að greiða innan 30 daga að liðnu ári 
frá þeim degi sem tilkynning um ákvörðun 
markaðsleyfis var fyrst gefin út og síðan innan sama 
frests frá tilkynningardeginum á hverju ári eftir það. 

Skoðunargjaldið ber að greiða innan 30 daga frá 
skoðunardegi.  

2. Ef eitthvert gjald, sem greiða ber samkvæmt þessari 
reglugerð, er ógreitt á gjalddaga getur fram-
kvæmdastjóri Lyfjamálastofnunarinnar annaðhvort 
ákveðið að veita ekki umbeðna þjónustu eða að 
stöðva um tíma alla þjónustu og málsmeðferð þar til 
allt viðkomandi gjald hefur verið greitt, og án þess 
að það hafi áhrif á rétt stofnunarinnar til þess að 
hefja málsókn í samræmi við 59. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2309/93. 

3. Gjöld skal greiða í ekum eða í gjaldmiðli eins 
aðildarríkisins samkvæmt gildandi gengi sem 
framkvæmdastjórnin ákveður daglega. Þó er heimilt 
að ákveða mánaðarlegt umreikningsgengi á 
grundvelli fyrri gengisskráningar samkvæmt 
reiknireglu framkvæmdastjórnar stofnunarinnar. 

11. gr. 

Framkvæmdareglur 

1. Að tillögu framkvæmdastjórans og að fengnu 
jákvæðu áliti framkvæmdastjórnarinnar skal fram-
kvæmdastjórn stofnunarinnar ákveða reglur um 
endurgreiðslu hluta þeirra fjármuna sem fást með 
árgjöldum til lögbærra, innlendra yfirvalda sem eiga 
aðild að eftirliti á markaði bandalagsins. 

2. Með fyrirvara um ákvæði þessarar reglugerðar eða 
reglugerðar (EBE) nr. 2309/93 er framkvæmdastjórn 
stofnunarinnar heimilt, að fenginni tillögu 
framkvæmdastjórans, að taka upp önnur ákvæði sem 
kunna að reynast nauðsynleg við beitingu þessarar 
reglugerðar. 

3. Ef ágreiningur rís um flokkun umsóknar í einn af 
þeim gjaldflokkum sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð skal framkvæmdastjórinn kveða upp 
úrskurð að höfðu samráði við þar til bæra 
vísindanefnd. 
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12. gr. 

Breyting

Ráðið skal samþykkja breytingar á þessari reglugerð 
með auknum meirihluta að höfðu samráði við 
Evrópuþingið og að tillögu framkvæmdastjórnarinnar. 

Þó skulu breytingar á fjárhæð gjaldanna, sem ákveðnar 
eru í þessari reglugerð, samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 73. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2309/93. 

Innan þriggja ára frá gildistöku þessarar reglugerðar 
leggur framkvæmdastjórnin fram skýrslu um 
framkvæmd hennar að höfðu samráði við 
framkvæmdastjórn Lyfjamálastofnunarinnar. 

Endurskoðun gjaldanna skal í framtíðinni grundvallast á 
ítarlegu mati á kostnaði stofnunarinnar, meðal annars á 
útgjöldum í tengslum við skýrslugjafa aðildarríkjanna. 

__________  
(*) Stjtíð. EB L 147, 9.6.1975, bls. 13. Tilskipuninni var 

síðast breytt með tilskipun 93/39/EBE (Stjtíð. EB L 
214, 24.8.1993, bls. 22).“ 

3. Núverandi 11. gr. verði 13. gr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. desember 1998. 

Fyrir hönd ráðsins, 

W. MOLTERER

forseti. 

 __________ 


