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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr. og c-lið 4. mgr. 168. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tekjur Lyfjastofnunar Evrópu (heitið notað óstytt) samanstanda af framlagi frá Sambandinu og 
gjöldum sem fyrirtæki greiða fyrir að fá og halda markaðsleyfum í Sambandinu og fyrir aðra þjónustu 
eins og um getur í 3. mgr. 67. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (3).

2) Ákvæðum um lyfjagát í tengslum við mannalyf („lyf“), sem mælt var fyrir um í reglugerð (EB) 
nr. 726/2004 og í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (4), var breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2010/84/ESB (5), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
1235/2010 (6), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/26/ESB (7) og reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1027/2012 (8). Í þessum breytingum er kveðið á um ný verkefni á sviði lyfjagátar 
af hálfu Lyfjastofnunar Evrópu, þ.m.t. málsmeðferð við lyfjagát á vettvangi Sambandsins, að 
fylgjast með tilvikum í fræðiritum og bæta notkun á upplýsingatæknibúnaði. Ennfremur er í þessum 
breytingum kveðið á um að gera ætti Lyfjastofnun Evrópu kleift að fjármagna þessa starfsemi með 
því að taka gjald af markaðsleyfishöfum. Af þeim sökum ætti að stofna nýjar tegundir gjalda  til að 
ná yfir ný og sértæk verkefni Lyfjastofnunar Evrópu.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 189, 27.6.2014, bls. 112. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 265/2014 frá 12. desember 2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-
samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 67, 6.3.2014, bls. 92.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 16. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. maí 2014.
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir 

manna- og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1)
(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. 

EB L 311, 28.11.2001, bls. 67).
(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/84/ESB frá 15. desember 2010 um breytingu, að því er varðar lyfjagát, á tilskipun 

2001/83/EB um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. ESB L 348, 31.12.2010, bls. 74).
(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1235/2010 frá 15. desember 2010 um breytingu, að því er varðar lyfjagát vegna 

mannalyfja, á reglugerð (EB) nr. 726/2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit 
með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu og á reglugerð (EB) nr. 1394/2007 um hátæknimeðferðarlyf (Stjtíð. ESB L 
348, 31.12.2010, bls. 1).

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/26/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á tilskipun 2001/83/EB að því er varðar 
lyfjagát (Stjtíð. ESB L 299, 27.10.2012, bls. 1).

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1027/2012 frá 25. október 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 726/2004 að því 
er varðar lyfjagát (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 38).

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 658/2014

frá 15. maí 2014

um gjöld sem greiða ber til Lyfjastofnunar Evrópu vegna framkvæmdar á lyfjagátarstarfsemi að 
því er varðar mannalyf (*)
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3) Til að gera Lyfjastofnun Evrópu kleift að innheimta gjöld fyrir þessi nýju verkefni á sviði lyfjagátar 
og meðan beðið er lagalegrar heildarendurskoðunar á gjaldafyrirkomulaginu í lyfjageiranum ætti að 
samþykkja þessa reglugerð. Þau gjöld, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, ættu að gilda án þess 
að það hafi áhrif á gjöldin sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 (9).

4) Þessi reglugerð ætti að byggjast á tvíþættum lagagrundvelli 114. gr. og c-liðar 4. mgr. 168. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins. Með henni er miðað að því að fjármagna lyfjagátarstarfsemi sem 
stuðlar að því að skapa innri markað að því er varðar lyf, sem grundvallast á öflugri heilsuvernd. 
Samtímis er miðað að því með þessari reglugerð að tryggja fjármagn til að styrkja starfsemi til að ráða 
bót á almennum öryggisvanda í því skyni að viðhalda ströngum kröfum um gæði, öryggi og verkun 
lyfja. Leitast er við að ná báðum markmiðum samtímis og þau eru óaðskiljanlega tengd þannig að 
annað er ekki síður mikilvægt en hitt.

5) Fastsetja ætti samsetningu og fjárhæð gjalda fyrir lyfjagát, sem Lyfjastofnun Evrópu innheimtir, sem 
og reglur um greiðslu þeirra. Samsetning gjalda ætti að vera eins einföld og unnt er til að lágmarka 
tengt stjórnsýsluálag.

6) Að því er varðar stofnanir með tekjur sem samanstanda af gjöldum og þóknunum auk framlags frá 
Sambandinu ættu þóknanir, í samræmi við sameiginlega yfirlýsingu Evrópuþingsins, ráðs Evrópu
sambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá 19. júlí 2012 um sjálfstæðar stofnanir, 
að vera nægilega háar til að komið sé í veg fyrir halla eða umtalsverðan uppsafnaðan afgang og ef 
sú er ekki raunin ætti að endurskoða þær. Af þeim sökum ættu gjöldin, sem eru ákvörðuð í þessari 
reglugerð, að byggjast á mati á mati og spám Lyfjastofnunar Evrópu að því er varðar vinnuálag 
hennar og tengdan kostnað og á grundvelli mats á kostnaði við þá vinnu sem lögbær landsyfirvöld 
aðildar ríkjanna, sem gegna hlutverki skýrslugjafa, inna af hendi og, eftir atvikum, meðskýrslugjafar 
í sam ræmi við 61. gr. (6. mgr.) og 62. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 726/2004 og 107. gr. e,  
107. gr. j og 107. gr. q í tilskipun 2001/83/EB.

7) Gjöldin, sem komið er á með þessari reglugerð, ættu að vera gagnsæ, sanngjörn og í réttu hlutfalli 
við það starf sem innt er af hendi. Upplýsingar um þessi gjöld ættu að vera aðgengilegar öllum. Allar 
framtíðarendurskoðanir á lyfjagátargjöldum eða öðrum gjöldum sem Lyfjastofnun Evrópu leggur á 
ættu að byggjast á gagnsæju og sjálfstæðu mati á kostnaði Lyfjastofnunarinnar og kostnaði við þau 
verkefni sem lögbær landsyfirvöld inna af hendi.

8) Í þessari reglugerð ætti einungis að setja reglur um gjöld sem Lyfjastofnun Evrópu á að leggja á en 
valdheimild til að taka ákvörðun um hugsanleg gjöld sem lögbær landsyfirvöld leggja á ætti að haldast 
hjá aðildarríkjunum, þ.m.t. í tengslum við verkefni á sviði frumgreiningar ræsimerkis. Ekki ætti að 
innheimta gjald tvisvar sinnum af markaðsleyfishöfum fyrir sömu lyfjagátarstarfsemina. Af þeim 
sökum ættu aðildarríkin ekki að leggja á gjöld fyrir þá starfsemi sem fellur undir þessa reglugerð.

9) Með skírskotun til fyrirsjáanleika og skýrleika ætti að gefa fjárhæð gjaldanna upp í evrum.

10) Leggja ætti á tvenns konar gjöld samkvæmt þessari reglugerð í því skyni að taka tillit til fjölbreytileikans 
í verkefnum Lyfjastofnunar Evrópu og skýrslugjafanna og, eftir atvikum, meðskýrslugjafanna. 
Í fyrsta lagi ætti að innheimta gjöld fyrir málsmeðferð við lyfjagát á vettvangi Sambandsins, hjá 
markaðsleyfishöfum þeirra lyfja sem falla undir málsmeðferðina. Þessi málsmeðferð tengist mati 
á reglulega uppfærðum öryggisskýrslum, mati á öryggisrannsóknum eftir veitingu markaðsleyfis 
og mati í tengslum við málskot sem er hafið vegna mats á lyfjagátarupplýsingum. Í öðru lagi ætti 
að innheimta árgjald fyrir aðra lyfjagátarstarfsemi, sem Lyfjastofnun Evrópu innir af hendi, sem 
markaðsleyfishafar njóta almennt góðs af. Þessi starfsemi tengist upplýsingatækni, einkum viðhaldi 
á Eudravigilance-gagnagrunninum sem um getur í 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004, og því að 
fylgjast með völdum læknisfræðiritum.

(9) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 frá 10. febrúar 1995 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu (Stjtíð. EB L 35, 
15.2.1995, bls. 1).
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11)	 Markaðsleyfishafar	 lyfja,	 sem	eru	 leyfð	 samkvæmt	 reglugerð	 (EB)	nr.	 726/2004,	 greiða	nú	þegar	
árgjald	 til	Lyfjastofnunar	Evrópu	fyrir	að	viðhalda	 leyfum	sínum	sem	nær	yfir	 lyfjagátarstarfsemi	
sem	fellur	undir	árgjaldið	sem	er	komið	á	samkvæmt	þessari	reglugerð.	Til	að	komast	hjá	tvöfaldri	
gjaldtöku	 fyrir	 þessa	 lyfjagátarstarfsemi	 Lyfjastofnunar	 Evrópu	 ætti	 ekki	 að	 innheimta	 árgjaldið,	
sem	er	komið	á	með	þessari	reglugerð,	fyrir	markaðsleyfi	sem	eru	veitt	samkvæmt	reglugerð	(EB)	 
nr.	726/2004.

12)	 Það	starf	sem	Lyfjastofnun	Evrópu	eða	lögbært	landsyfirvald	innir	af	hendi	á	vettvangi	Sambandsins	
að	því	er	varðar	mat	á	öryggisrannsóknum	eftir	veitingu	markaðsleyfis	sem	fela	ekki	í	sér	inngrip,	
sem	á	að	framkvæma	í	fleiri	en	einu	aðildarríki	og	sem	nefnd	um	áhættumat	á	sviði	lyfjagátar	þarf	að	
styðja	rannsóknaráætlunina	fyrir,	felur	í	sér	eftirlit	með	þessum	rannsóknum,	þ.m.t.	mat	á	drögum	að	
rannsóknaráætlun	og	mat	á	lokaskýrslu	rannsóknar.	Af	þeim	sökum	ættu	gjöldin,	sem	eru	lögð	á	fyrir	
þá	málsmeðferð,	að	taka	til	allrar	vinnu	í	tengslum	við	rannsóknina.	Þar	eð	hvatt	er	til	þess	í	löggjöf	
um	lyfjagát	að	framkvæmdar	séu	sameiginlegar	öryggisrannsóknir	eftir	veitingu	markaðsleyfis	ættu	
markaðsleyfishafar	að	skipta	með	sér	viðeigandi	gjöldum	í	tilvikum	þar	sem	sameiginleg	rannsókn	
er	lögð	fram.	Til	að	komast	hjá	tvöfaldri	gjaldtöku	ættu	markaðsleyfishafar,	sem	gjald	er	innheimt	
af	 fyrir	mat	á	slíkum	öryggisrannsóknum	eftir	veitingu	markaðsleyfis,	að	vera	undanþegnir	öllum	
öðrum	gjöldum	sem	Lyfjastofnun	Evrópu	eða	 lögbært	 landsyfirvald	 innheimtir	 fyrir	 framlagningu	
þessara	rannsókna.

13)	 Við	mat	sitt	 reiða	skýrslugjafar	sig	á	vísindalegt	mat	og	tilföng	lögbærra	 landsyfirvalda	en	það	er	
á	 ábyrgð	Lyfjastofnunar	Evrópu	 að	 samræma	 fyrirliggjandi	 vísindaleg	 tilföng	 sem	aðildarríkin	 fá	
henni	til	ráðstöfunar.	Í	þessu	ljósi	og	til	að	tryggja	að	til	séu	fullnægjandi	tilföng	fyrir	vísindalegt	
mat	í	tengslum	við	málsmeðferð	við	lyfjagát	á	vettvangi	Sambandsins	ætti	Lyfjastofnun	Evrópu	að	
greiða	þóknun	fyrir	veitta,	vísindalega	matsþjónustu	skýrslugjafa	og,	eftir	atvikum,	meðskýrslugjafa,	
sem	 aðildarríkin	 útnefna	 sem	 nefndarmenn	 í	 nefndinni	 um	 áhættumat	 á	 sviði	 lyfjagátar	 sem	 um	
getur	í	aa-lið	1.	mgr.	56.	gr.	reglugerðar	(EB)	nr.	726/2004,	eða,	ef	við	á,	þjónustu	skýrslugjafa	og	
meðskýrslugjafa	 í	 samræmingarhópnum	 sem	 um	 getur	 í	 27.	 gr.	 tilskipunar	 2001/83/EB.	 Fjárhæð	
þóknunar	 fyrir	veitta	þjónustu	þessara	skýrslugjafa	og	meðskýrslugjafa	ætti	eingöngu	að	byggjast	
á	mati	á	vinnuálagi	sem	í	henni	felst	og	taka	ætti	tillit	til	þess	við	ákvörðun	á	fjárhæð	gjalda	fyrir	
málsmeðferð	við	 lyfjagát	 á	 vettvangi	Sambandsins.	Minnt	 er	 á	 að	 samkvæmt	góðri	 starfsvenju,	 í	
tengslum	við	málskot	sem	er	hafið	vegna	mats	á	lyfjagátarupplýsingum,	leitast	nefndin	um	áhættumat	
á	sviði	lyfjagátar	almennt	við	að	forðast	að	tilnefna	sem	skýrslugjafa	aðila	sem	aðildarríkið,	sem	hóf	
málskotsmeðferðina,	tilnefndi.

14)	 Leggja	 ætti	 gjöld	 á	 alla	 markaðsleyfishafa	 á	 sanngjörnum	 grundvelli.	 Af	 þeim	 sökum	 ætti	 að	
koma	 á	 skuldfæranlegri	 einingu,	 óháð	 því	 samkvæmt	 hvaða	málsmeðferð	 lyfið	 hefur	 verið	 leyft,	
annaðhvort	 samkvæmt	 reglugerð	 (EB)	nr.	 726/2004	eða	 samkvæmt	 tilskipun	2001/83/EB,	og	því	
hvernig	aðildarríkin	eða	framkvæmdastjórnin	úthluta	leyfisnúmerum.	Því	markmiði	er	náð	með	því	
að	 fastsetja	 skuldfæranlegu	eininguna	á	grundvelli	virka	efnisins	eða	virku	efnanna	og	 lyfjaformi	
lyfjanna	 sem	 falla	undir	þá	 skyldu	að	vera	 skráð	 í	gagnagrunninn,	 sem	um	getur	 í	 l.	 lið	 annarrar	
undirgreinar	í	1.	mgr.	57.	gr.	reglugerðar	(EB)	nr.	726/2004,	á	grundvelli	upplýsinga	úr	skránni,	sem	
um	getur	í	2.	mgr.	57.	gr.	sömu	reglugerðar,	yfir	öll	lyf	sem	hafa	verið	leyfð	í	Sambandinu.	Ekki	skal	
taka	tillit	til	virka	efnisins	eða	virku	efnanna	þegar	skuldfæranlegu	einingunni	er	komið	á	að	því	er	
varðar	leyfð	smáskammtalyf	eða	leyfð	jurtalyf.

15)	 Í	því	skyni	að	taka	tillit	til	gildissviðs	markaðsleyfa	fyrir	lyf,	sem	veitt	hafa	verið	markaðsleyfishöfum,	
ætti	fjöldi	skuldfæranlegra	eininga,	sem	svarar	til	þessara	markaðsleyfa,	að	vera	með	hliðsjón	af	þeim	
fjölda	aðildarríkja	þar	sem	markaðsleyfið	er	gilt.

16)	 Í	samræmi	við	þá	stefnu	Sambandsins	að	styðja	lítil	og	meðalstór	fyrirtæki	ættu	gjöldin	að	vera	lægri	
fyrir	lítil	og	meðalstór	fyrirtæki	í	skilningi	tilmæla	framkvæmdastjórnarinnar	2003/361/EB	(10).	Slík	
gjöld	ætti	að	fastsetja	á	grundvelli	þar	sem	tilhlýðilegt	tillit	er	tekið	til	greiðslugetu	lítilla	og	meðal-
stórra	fyrirtækja.	Í	samræmi	við	þá	stefnu	ættu	örfyrirtæki,	í	skilningi	þeirra	tilmæla,	að	vera	undan-
skilin	öllum	gjöldum	samkvæmt	þessari	reglugerð.

(10) Tilmæli	 framkvæmdastjórnarinnar	 2003/361/EB	 frá	 6.	 maí	 2003	 um	 skilgreininguna	 á	 örfyrirtækjum,	 litlum	 fyrirtækjum	 og	
meðalstórum	fyrirtækjum	(Stjtíð.	ESB	L	124,	20.5.2003,	bls.	36).
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17) Samheitalyf, lyf sem eru leyfð samkvæmt ákvæðum sem tengjast hefð fyrir notkun lyfs til lækninga, 
leyfð smáskammtalyf og leyfð jurtalyf ættu að falla undir lækkun á árgjöldum þar eð upplýsingar 
um öryggi þessara lyfja eru almennt viðurkenndar. Í tilvikum þar sem þessi lyf eru hluti af einhverri 
málsmeðferð við lyfjagát á vettvangi Sambandsins ætti þó að innheimta fullt gjald í ljósi þeirrar vinnu 
sem í henni felst.

18) Smáskammtalyf og jurtalyf, sem eru annars vegar skráð í samræmi við 14. gr. og hins vegar í samræmi 
við 16. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, ættu að vera undanþegin gildissviði þessarar reglugerðar þar eð 
aðildarríkin inna af hendi lyfjagát fyrir þessi lyf. Lyf, sem eru leyfð til setningar á markað í samræmi 
við 126. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, ættu einnig að vera undanþegin gildissviði þessarar reglugerðar.

19) Til að komast hjá óhóflegu stjórnsýsluvinnuálagi fyrir Lyfjastofnun Evrópu ættu lækkun á gjöldum 
og undanþága frá greiðslu gjalda, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, að gilda á grundvelli 
yfirlýsingar markaðsleyfishafa sem telur sig eiga rétt á slíkri lækkun gjalda eða undanþágu frá 
greiðslu þeirra. Til að draga úr framlagningu rangra upplýsinga ætti í slíkum tilvikum að hækka 
fjárhæð viðeigandi gjalda.

20) Með skírskotun til samræmis ætti að fastsetja fresti fyrir greiðslu gjalda, sem lögð eru á samkvæmt 
þessari reglugerð, með tilhlýðilegu tilliti til þeirra fresta sem varða málsmeðferð við lyfjagát sem 
kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 726/2004 og tilskipun 2001/83/EB.

21) Aðlaga ætti fjárhæðir gjalda og þóknunar fyrir skýrslugjafa og meðskýrslugjafa, sem kveðið er á um í 
þessari reglugerð, eftir því sem við á, til að taka tillit til verðbólgu. Í þeim tilgangi ætti að nota evrópska 
vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Evrópusambandsins birtir samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 
2494/95 (11). Að því er varðar slíka aðlögun ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Það er einkar mikilvægt 
að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. 
við sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja 
samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.

22) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að tryggja fullnægjandi 
fjármögnun á lyfjagátarstarfsemi sem innt er af hendi á vettvangi Sambandsins, og því verður betur 
náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs og áhrifa aðgerðarinnar, er Sambandinu heimilt að 
samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna, eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um 
Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki 
gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu markmiði.

23) Með skírskotun til fyrirsjáanleika, réttarvissu og meðalhófs ætti að leggja árgjaldið fyrir upplýsinga-
tæknikerfin og eftirlit með fræðiritum á í fyrsta sinn 1. júlí 2015.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni og gildissvið

1.  Þessi reglugerð skal gilda um gjöld fyrir lyfjagátarstarfsemi sem varðar mannalyf („lyf“), sem eru 
leyfð í Sambandinu samkvæmt reglugerð (EB) nr. 726/2004 og tilskipun 2001/83/EB, sem Lyfjastofnun 
Evrópu (heitið notað óstytt) skal leggja á markaðsleyfishafa.

(11) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1).
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2.  Smáskammtalyf og jurtalyf, sem eru annars vegar skráð í samræmi við 14. gr. og hins vegar í samræmi 
við 16. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, og lyf, sem eru leyfð til setningar á markað í samræmi við 126. gr. a í 
tilskipun 2001/83/EB, skulu vera undanþegin gildissviði þessarar reglugerðar.

3.  Með þessari reglugerð er komið á lyfjagátarstarfsemi sem fram fer á vettvangi Sambandsins, sem 
innheimta á gjöld fyrir, fjárhæðum og reglum um greiðslu þessara gjalda til Lyfjastofnunar Evrópu og fjár-
hæðum þóknunar frá Lyfjastofnuninni fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa.

4.  Örfyrirtæki skulu undanskilin greiðslu hvers kyns gjalda samkvæmt þessari reglugerð.

5.  Þau gjöld, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, skulu gilda án þess að það hafi áhrif á gjöldin sem 
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 297/95.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1) „skuldfæranleg eining“: eining sem er skilgreind með einkvæmri samsetningu úr eftirfarandi gagnasafni 
Lyfjastofnunar Evrópu sem er unnið úr upplýsingum um öll lyf, sem eru leyfð í Sambandinu, og í 
samræmi við skyldur markaðsleyfishafa, sem um getur í b og clið 2. mgr. 57. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 726/2004, um að senda slíkar upplýsingar í gagnagrunninn sem um getur í 1. lið annarrar undirgreinar 
í 1. mgr. 57. gr. þeirrar reglugerðar:

a)  heiti lyfsins, eins og skilgreint er í 20. lið 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB,

b)  markaðsleyfishafi,

c)  aðildarríkið þar sem markaðsleyfið er gilt,

d)  virkt efni eða samsetning virkra efna og

e)  lyfjaform.

 Ákvæði d-liðar fyrstu undirgreinar gilda ekki ef um er að ræða leyft smáskammtalyf eða leyft jurtalyf 
eins og skilgreint er annars vegar í 5. lið og hins vegar í 30. lið í 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB,

2) „meðalstórt fyrirtæki”: meðalstórt fyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB,

3) „lítið fyrirtæki”: lítið fyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB,

4) „örfyrirtæki”: örfyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB.

3. gr.

Tegundir gjalda

1.  Gjöld fyrir lyfjagátarstarfsemi skulu samanstanda af eftirfarandi:

a)  gjöldum fyrir málsmeðferð á vettvangi Sambandsins eins og kveðið er á um í 4., 5. og 6. gr.,
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b)  árgjaldi eins og kveðið er á um í 7. gr.

2.  Ef Lyfjastofnun Evrópu leggur á gjald í samræmi við a-lið 1. mgr. þessarar greinar skal hún greiða 
lögbærum landsyfirvöldum þóknun, í samræmi við 9. gr.:

a)  fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa í nefndinni um áhættumat á sviði 
lyfjagátar, sem aðildarríkin hafa tilnefnt sem nefndarmenn í nefndinni,

b)  fyrir það starf sem aðildarríkin, sem gegna hlutverki skýrslugjafa og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa í 
samráðshópnum, inna af hendi.

4. gr.

Gjald fyrir mat á reglulega uppfærðum öryggisskýrslum

1.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja á gjald fyrir mat á reglulega uppfærðum öryggisskýrslum sem um 
getur í 107. gr. e og 107. gr. g. í tilskipun 2001/83/EB og í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004.

2.  Í 1. lið I. hluta viðaukans er mælt fyrir um fjárhæð gjaldsins og samsvarandi fjárhæð þóknunar 
lögbæra landsyfirvaldsins í samræmi við 2. mgr. 3. gr.

3.  Ef einungis einn markaðsleyfishafi fellur undir þá skyldu að leggja fram reglulega uppfærða 
öryggisskýrslu í tengslum við málsmeðferðina, sem um getur í 1. mgr., skal Lyfjastofnun Evrópu leggja 
heildarfjárhæð viðkomandi gjalds á umræddan markaðsleyfishafa.

4.  Ef tveir eða fleiri markaðsleyfishafar falla undir þá skyldu að leggja fram reglulega uppfærða 
öryggisskýrslu í tengslum við málsmeðferðina, sem um getur í 1. mgr., skal Lyfjastofnun Evrópu skipta 
heildarfjárhæð gjaldsins á milli umræddra markaðsleyfishafa í samræmi við 2. lið I. hluta viðaukans.

5.  Ef markaðsleyfishafinn, sem um getur í 3. og 4. mgr., er lítið eða meðalstórt fyrirtæki skal lækka 
fjárhæðina, sem markaðsleyfishafa ber að greiða, eins og mælt er fyrir um í 3. lið I. hluta viðaukans.

6.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja gjaldið, samkvæmt þessari grein, á með því að gefa út reikning á 
hvern viðkomandi markaðsleyfishafa fyrir sig. Gjaldið ber að greiða þann dag sem málsmeðferð hefst 
vegna mats á reglulega uppfærðu öryggisskýrslunni. Gjöld, sem ber að greiða samkvæmt þessari grein, 
skal greiða til Lyfjastofnunar Evrópu innan 30 almanaksdaga frá dagsetningu reikningsins.

5. gr.

Gjald fyrir mat á öryggisrannsóknum eftir veitingu markaðsleyfis

1.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja á gjald fyrir mat, sem innt er af hendi skv. 107. gr. n til 107. gr. q 
í tilskipun 2001/83/EB og 28. gr. b í reglugerð (EB) nr. 726/2004, á öryggisrannsóknum eftir veitingu 
markaðsleyfis, sem um getur í 21. gr. a (bliður) og 22. gr. a (aliður 1. mgr.) tilskipunar 2001/83/EB og í 
9. gr. (liður cb í 4. mgr.) og í 10. gr. a (aliður 1. mgr.) í reglugerð (EB) nr. 726/2004, sem fara fram í fleiri 
en einu aðildarríki.

2.  Í 1. lið II. hluta viðaukans er mælt fyrir um fjárhæð gjaldsins og samsvarandi fjárhæð þóknunar 
lögbæra landsyfirvaldsins í samræmi við 2. mgr. 3. gr.
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3.  Ef sú skylda að framkvæma öryggisrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis er lögð á fleiri en einn 
markaðsleyfishafa, fleiri en eitt lyf valda þessum sömu áhyggjum og viðkomandi markaðsleyfishafar 
framkvæma sameiginlega öryggisrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis skal sú fjárhæð sem hverjum 
markaðsleyfishafa ber að greiða lögð á eins og mælt er fyrir um í 2. lið II. hluta viðaukans.

4.  Ef sú skylda að framkvæma öryggisrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis er lögð á markaðsleyfishafa, 
sem er lítið eða meðalstórt fyrirtæki, skal lækka fjárhæðina, sem markaðsleyfishafa ber að greiða, eins og 
mælt er fyrir um í 3. lið II. hluta viðaukans.

5.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja gjaldið á með því að gefa út tvo reikninga á hvern markaðsleyfishafa 
fyrir sig, annan fyrir mat á drögum að rannsóknaráætlun og hinn fyrir mat á lokaskýrslu rannsóknar. 
Viðeigandi hluti af gjaldinu skal koma til greiðslu við upphaf málsmeðferðar við mat á drögum að 
rannsóknaráætlun og við upphaf málsmeðferðar við mat á lokaskýrslu rannsóknar og skal greiðast til 
Lyfjastofnunar Evrópu innan 30 almanaksdaga frá dagsetningu viðkomandi reiknings.

6.  Markaðsleyfishafar, sem gjöldin eru innheimt hjá samkvæmt þessari grein, skulu undanþegnir 
greiðslu á hvers kyns öðrum gjöldum sem Lyfjastofnun Evrópu eða lögbært landsyfirvald innheimtir fyrir 
framlagningu rannsóknanna sem um getur í 1. mgr.

6. gr.

Gjöld fyrir mat í tengslum við málskot sem er hafið vegna mats á lyfjagátarupplýsingum

1.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja á gjald fyrir mat sem innt er af hendi í tengslum við málsmeðferð 
sem er hafin vegna mats á lyfjagátarupplýsingum skv. 31. gr. (önnur undirgrein 1. mgr.), 31. gr. (2. mgr.) 
og 107. gr. i til 107. gr. k í tilskipun 2001/83/EB eða skv. 20. gr. (8. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 726/2004.

2.  Í 1. lið III. hluta viðaukans er mælt fyrir um fjárhæð gjaldsins og samsvarandi fjárhæð þóknunar 
lögbæra landsyfirvaldsins í samræmi við 2. mgr. 3. gr.

3.  Ef einungis einn markaðsleyfishafi kemur að málsmeðferðinni, sem um getur í 1. mgr. þessarar 
greinar, skal Lyfjastofnun Evrópu leggja heildarfjárhæð gjaldsins á umræddan markaðsleyfishafa, eins og 
mælt er fyrir um í 1. lið III. hluta viðaukans, nema í tilvikum sem eru tilgreind í 5. mgr. þessarar greinar.

4.  Ef tveir eða fleiri markaðsleyfishafar koma að málsmeðferðinni, sem um getur í 1. mgr. þessarar 
greinar, skal Lyfjastofnun Evrópu skipta heildarfjárhæð gjaldsins á milli umræddra markaðsleyfishafa í 
samræmi við 2. lið III. hluta viðaukans.

5.  Ef málsmeðferðin, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, tengist einu efni eða einni samsetningu efna 
og einum markaðsleyfishafa skal Lyfjastofnun Evrópu leggja lægri gjöld á umræddan markaðsleyfishafa 
og skal greiða lögbæru landsyfirvaldi þóknun fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa eða meðskýrslugjafa eins 
og mælt er fyrir um í 3. lið III. hluta viðaukans. Ef umræddur markaðsleyfishafi er lítið eða meðalstórt 
fyrirtæki skal lækka fjárhæðina, sem ber að greiða, eins og mælt er fyrir um í 3. lið III. hluta viðaukans.

6.  Ef markaðsleyfishafinn, sem um getur í 3. og 4. mgr. þessarar greinar, er lítið eða meðalstórt fyrirtæki 
skal lækka fjárhæðina, sem markaðsleyfishafanum ber að greiða, eins og mælt er fyrir um í 4. lið III. hluta 
viðaukans.

7.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja gjaldið á með því að gefa út reikning á hvern markaðsleyfishafa fyrir 
sig sem kemur að málsmeðferðinni. Gjaldið ber að greiða þann dag sem málsmeðferð hefst. Gjöld, sem 
ber að greiða samkvæmt þessari grein, skal greiða til Lyfjastofnunar Evrópu innan 30 almanaksdaga frá 
dagsetningu reikningsins.
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7. gr.

Árgjald fyrir upplýsingatæknikerfi og eftirlit með fræðiritum

1.  Lyfjastofnun Evrópu skal leggja á gjald einu sinni á ári, eins og mælt er fyrir um í 1. lið IV. hluta 
viðaukans („árgjald“), fyrir lyfjagátarstarfsemi sína í tengslum við upplýsingatæknikerfi skv. 24. gr., 25. gr. 
a, 26. gr., 57. gr. (1. liður annarrar undirgreinar 1. mgr.) og 57. gr. (2. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 726/2004 
og eftirlit með völdum læknisfræðiritum skv. 27. gr. sömu reglugerðar.

2.  Leggja skal árgjaldið á markaðsleyfishafa allra lyfja sem eru leyfð í Sambandinu í samræmi við 
tilskipun 2001/83/EB á grundvelli skuldfæranlegra eininga sem svara til þessara lyfja. Skuldfæranlegar 
einingar, sem svara til lyfja sem eru leyfð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 726/2004, skulu ekki falla undir 
árgjaldið.

Lyfjastofnun Evrópu skal reikna út heildarfjárhæð árgjalds til greiðslu fyrir hvern markaðsleyfishafa á 
grundvelli skuldfæranlegra eininga sem svara til þeirra upplýsinga sem eru skráðar 1. júlí á hverju ári. Sú 
fjárhæð skal taka til tímabilsins frá 1. janúar til 31. desember á árinu sem um ræðir.

3.  Ef markaðsleyfishafinn er lítið eða meðalstórt fyrirtæki skal lækka fjárhæð árgjaldsins, sem 
umræddum markaðsleyfishafa ber að greiða, eins og mælt er fyrir um í 2. lið IV. hluta viðaukans.

4.  Árgjald, sem hefur verið lækkað eins og mælt er fyrir um í 3. lið IV. hluta viðaukans, skal gilda að 
því er varðar lyf sem um getur í 1. mgr. 10. gr. og 10. gr. a í tilskipun 2001/83/EB og að því er varðar leyfð 
smáskammtalyf og leyfð jurtalyf.

5.  Ef markaðsleyfishafi lyfs, sem um getur í 4. mgr., er lítið eða meðalstórt fyrirtæki gildir einungis sú 
lækkun á gjaldi sem fram kemur í 3. mgr.

6.  Greiða ber árgjaldið 1. júlí á hverju ári fyrir viðkomandi almanaksár.

Gjöld, sem ber að greiða samkvæmt þessari grein, skal greiða innan 30 almanaksdaga frá dagsetningu 
reikningsins.

7.  Lyfjastofnun Evrópu skal halda eftir tekjum af árgjöldunum.

8. gr.

Lækkun gjalda og undanþága frá gjaldi

1.  Markaðsleyfishafi, sem telur að hann sé lítið eða meðalstórt fyrirtæki sem eigi rétt á lækkun gjalda 
skv. 4. gr. (5. mgr.), 5. gr. (4. mgr.), 6. gr. (5. eða 6. mgr.) eða 7. gr. (3. mgr.), skal gefa Lyfjastofnun Evrópu 
yfirlýsingu þar um innan 30 almanaksdaga frá dagsetningu reiknings frá Lyfjastofnuninni. Lyfjastofnun 
Evrópu skal lækka gjaldið á grundvelli þessarar yfirlýsingar.

2.  Markaðsleyfishafi, sem telur að hann sé örfyrirtæki sem eigi rétt á undanþágu frá gjöldum skv. 4. mgr. 
1. gr., skal gefa Lyfjastofnun Evrópu yfirlýsingu þar um innan 30 almanaksdaga frá dagsetningu reiknings 
frá Lyfjastofnuninni. Lyfjastofnun Evrópu skal beita undanþágunni á grundvelli þessarar yfirlýsingar.
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3.  Markaðsleyfishafi, sem telur að hann eigi rétt á lækkun á árgjaldi skv. 4. mgr. 7. gr. skal gefa 
Lyfjastofnun Evrópu yfirlýsingu þar um. Lyfjastofnun Evrópu skal birta leiðbeiningar um það hvernig 
markaðsleyfishafinn á að setja yfirlýsinguna fram. Lyfjastofnun Evrópu skal lækka gjaldið á grundvelli 
þessarar yfirlýsingar. Ef markaðsleyfishafinn gefur yfirlýsinguna eftir viðtöku reiknings frá Lyfjastofnun 
Evrópu skal yfirlýsingin gefin innan 30 almanaksdaga frá dagsetningu reikningsins.

4.  Lyfjastofnun Evrópu má hvenær sem er fara fram á sannanir fyrir því að skilyrði fyrir lækkun gjalda 
eða undanþágu frá gjaldi séu uppfyllt. Í slíku tilviki skal markaðsleyfishafi, sem telur eða hefur talið að 
hann eigi rétt á lækkun á gjaldi eða undanþágu frá gjaldi samkvæmt þessari reglugerð, senda Lyfjastofnun 
Evrópu upplýsingar, innan 30 almanaksdaga frá móttöku beiðni frá Lyfjastofnuninni, sem eru nauðsynlegar 
til að gera Lyfjastofnuninni kleift að staðfesta að þessi skilyrði séu uppfyllt.

5.  Ef markaðsleyfishafi, sem telur eða hefur talið að hann eigi rétt á lækkun á gjaldi eða undanþágu frá 
gjaldi samkvæmt þessari reglugerð, getur ekki sýnt fram á að hann eigi rétt á slíkri lækkun eða undanþágu 
skal fjárhæð gjaldsins, sem mælt er fyrir um í viðaukanum, hækka um 10% og Lyfjastofnun Evrópu skal 
leggja heildarfjárhæðina á eða, eins og við á, eftirstöðvar heildarfjárhæðarinnar.

9. gr.

Greiðsla Lyfjastofnunar Evrópu á þóknun til lögbærra landsyfirvalda

1.  Lyfjastofnun Evrópu skal greiða lögbærum landsyfirvöldum þóknun fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa 
og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa í samræmi við 2. mgr. 3. gr., í eftirfarandi tilvikum:

a)  ef aðildarríki hefur tilnefnt nefndarmann í nefndina um áhættumat á sviði lyfjagátar, sem gegnir hlutverki 
skýrslugjafa og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa, vegna mats á reglulega uppfærðu öryggisskýrslunni 
sem um getur í 4. gr.,

b)  ef samráðshópurinn hefur tilnefnt aðildarríki, sem gegnir hlutverki skýrslugjafa og, eftir atvikum, 
meðskýrslugjafa, í tengslum við mat á reglulega uppfærðu öryggisskýrslunni sem um getur í 4. gr.,

c)  ef aðildarríki hefur tilnefnt nefndarmann í nefndina um áhættumat á sviði lyfjagátar, sem gegnir 
hlutverki skýrslugjafa og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa, vegna mats á öryggisrannsóknum eftir 
veitingu markaðsleyfis sem um getur í 5. gr.,

d)  ef aðildarríki hefur tilnefnt nefndarmann í nefndina um áhættumat á sviði lyfjagátar, sem gegnir 
hlutverki skýrslugjafa og, eftir atvikum, meðskýrslugjafa, vegna málskotsins sem um getur í 6. gr.

Ef nefndin um áhættumat á sviði lyfjagátar eða samráðshópurinn ákveður að tilnefna meðskýrslugjafa skal 
ákvarða þóknun skýrslugjafans og meðskýrslugjafans í samræmi við I., II. og III. hluta viðaukans.

2.  Mælt er fyrir um samsvarandi fjárhæð þóknunar fyrir hverja þá starfsemi, sem tilgreind er í fyrstu 
undirgrein 1. mgr. þessarar greinar, í I., II. og III. hluta viðaukans.

3.  Þóknunin, sem kveðið er á um í a-, b- og d-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr., skal einungis greidd 
eftir að lokamatsskýrsla vegna tilmæla, sem ætluð eru til samþykkis hjá nefndinni um áhættumat á sviði 
lyfjagátar, hefur verið gerð aðgengileg Lyfjastofnun Evrópu. Þóknun fyrir mat á öryggisrannsóknum eftir 
veitingu markaðsleyfis, sem um getur í clið fyrstu undirgreinar 1. mgr., skal greidd í tveimur afborgunum. 
Fyrri afborgunin, sem varðar mat á drögum að rannsóknaráætlun, og seinni afborgunin, sem varðar mat á 
lokaskýrslu rannsóknar, skulu greiddar eftir að hvor lokamatsskýrsla um sig hefur verið lögð fyrir nefndina 
um áhættumat á sviði lyfjagátar.
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4.  Þóknun fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa og meðskýrslugjafa og fyrir allan tengdan vísindalegan 
og tæknilegan stuðning skal ekki hafa áhrif á þær skyldur aðildarríkjanna að gefa ekki nefndarmönnum 
og sérfræðingum nefndarinnar um áhættumat á sviði lyfjagátar fyrirmæli sem ekki samrýmast 
einstaklingsbundnum verkefnum þessara nefndarmanna og sérfræðinga í hlutverki þeirra sem skýrslugjafar 
eða meðskýrslugjafar eða sem ekki samrýmast verkefnum og ábyrgð Lyfjastofnunar Evrópu.

5.  Þóknunin skal greidd í samræmi við skriflega samninginn sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 
62. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004. Lyfjastofnun Evrópu skal greiða allan bankakostnað sem tengist 
greiðslu þessarar þóknunar.

10. gr.

Greiðslumáti gjaldsins

1.  Gjöldin skulu greidd í evrum.

2.  Gjöld skulu aðeins greidd eftir að markaðsleyfishafi hefur móttekið reikning sem Lyfjastofnun 
Evrópu gefur út.

3.  Greiðslur gjaldanna skulu inntar af hendi með yfirfærslu á bankareikning Lyfjastofnunar Evrópu. 
Markaðsleyfishafi skal greiða allan bankakostnað sem tengist þessari greiðslu.

11. gr.

Auðkenning á greiðslu gjaldsins

Við hverja greiðslu skal markaðsleyfishafi tilgreina tilvísunarnúmer reikningsins. Að því er varðar greiðslur, 
sem eru framkvæmdar í greiðslukerfi á Netinu, skal tilvísunarnúmerið vera númerið sem reikningakerfi 
Lyfjastofnunar Evrópu býr til með sjálfvirkum hætti.

12. gr.

Dagsetning þegar gjaldið er greitt

Sá dagur sem greiðslan í heild sinni er móttekin á bankareikning Lyfjastofnunar Evrópu skal teljast 
greiðsludagur hennar. Greiðslufrestur skal aðeins teljast hafa verið virtur ef öll fjárhæð gjaldsins hefur 
verið greidd tímanlega.

13. gr.

Endurgreiðsla á greiddum fjárhæðum umfram gjöld

Lyfjastofnun Evrópu skal endurgreiða markaðsleyfishafa allar fjárhæðir umfram þau gjöld sem ber að 
greiða nema skýrt samkomulag sé um annað við markaðsleyfishafann. Ef slík umframfjárhæð er undir 
100 evrum og viðkomandi markaðsleyfishafi hefur ekki óskað sérstaklega eftir endurgreiðslu skal þó ekki 
endurgreiða umframfjárhæðina.

14. gr.

Bráðabirgðamat á ráðstöfunarfé Lyfjastofnunar Evrópu

Þegar Lyfjastofnun Evrópu gerir áætlun um tekjur og gjöld fyrir næsta fjárhagsár í samræmi við 6. mgr. 67. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 skal hún láta fylgja ítarlegar upplýsingar um tekjur af gjöldum sem varða 
lyfjagátarstarfsemi. Í þeim upplýsingum skal gera greinarmun á árgjaldi og gjaldi fyrir hverja málsmeðferð 
sem um getur í a-lið 1. mgr. 3. gr. Lyfjastofnun Evrópu skal einnig gefa sérstakar greiningarupplýsingar 
um tekjur sínar og gjöld sem varða lyfjagátarstarfsemi sem gerir kleift að greina á milli árgjalda og gjalda 
fyrir hverja málsmeðferð sem um getur í a-lið 1. mgr. 3. gr.
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15. gr.

Gagnsæi og eftirlit

1.  Birta skal fjárhæðir og hlutföll, sem mælt er fyrir um í I. til IV. hluta viðaukans, á vefsetri Lyfjastofnunar 
Evrópu.

2.  Framkvæmdastjóri Lyfjastofnunar Evrópu skal, sem hluta af árlegri skýrslu um starfsemina sem send 
er Evrópuþinginu, ráðinu, framkvæmdastjórninni og Endurskoðunarréttinum, veita upplýsingar um þætti 
sem kunna að hafa áhrif á kostnað sem þau gjöld, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eiga að mæta. Í 
þeim upplýsingum skal koma fram sundurliðun á kostnaði sem tengist næstliðnu ári og spá fyrir næsta ár. 
Lyfjastofnun Evrópu skal einnig birta yfirlit yfir þær upplýsingar í ársskýrslu sinni.

3.  Framkvæmdastjóri Lyfjastofnunar Evrópu skal einnig veita framkvæmdastjórninni og stjórninni 
upplýsingar um árangur, sem settar eru fram í V. hluta viðaukans, einu sinni á ári á grundvelli árangurs-
vísbendanna sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar.

4.  Eigi síðar en 18. júlí 2015 skal Lyfjastofnun Evrópu samþykkja safn árangursvísbenda, að teknu tilliti 
til upplýsinganna sem eru tilgreindar í V. hluta viðaukans.

5.  Verðbólgustigið, samkvæmt mælingu með evrópskri vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Evrópusam-
bandsins birtir samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2494/95, skal vaktað í tengslum við fjárhæðirnar sem fram 
koma í viðaukanum. Vöktunin skal fara fram í fyrsta sinn eftir að þessari reglugerð hefur verið beitt í heilt 
almanaksár og árlega eftir það.

6.  Í rökstuddum tilvikum, í ljósi vöktunarinnar sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar, skal 
framkvæmdastjórnin samþykkja framseldar gerðir þar sem fjárhæðir gjaldanna og þóknananna fyrir 
skýrslugjafa og meðskýrslugjafa, sem um getur í I. til IV. hluta viðaukans, eru aðlagaðar. Ef framseld gerð 
öðlast gildi fyrir 1. júlí skulu þessar aðlaganir gilda frá og með 1. júlí. Ef framseld gerð öðlast gildi eftir 30. 
júní skulu þær taka gildi frá og með gildistökudegi framseldu gerðarinnar.

16. gr.

Beiting framsals

1.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er 
fyrir um í þessari grein.

2.  Framkvæmdastjórninni skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 6. mgr. 15. 
gr., í fimm ár á tímabili sem hefst 17. júlí 2014. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um framsal 
valds eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með þegjandi 
samkomulagi um jafnlangan tíma nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en 
þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils.

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 6. 
mgr. 15. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri 
ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða 
síðar, eftir því sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar 
eru í gildi.

4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það 
Evrópuþinginu og ráðinu.

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 6. mgr. 15. gr. skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða 
ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins 
og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er 
liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að 
frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.
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17. gr.

Umbreytingarákvæði

Gjöldin, sem um getur í 4., 5. og 6. gr., gilda ekki um þá málsmeðferð, sem fram fer á vettvangi Sambandsins, 
sem mat hefur hafist á fyrir 26. ágúst 2014.

18. gr.

Gildistaka og beiting

1.  Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusam
bandsins.

2.  Árgjaldið, sem um getur í 7. gr., skal lagt á frá og með 1. júlí 2015.

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

Gjört í Brussel 15. maí 2014.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS

______
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VIÐAUKI

I. HLUTI

GJALD FYRIR MAT Á REGLULEGA UPPFÆRÐUM ÖRYGGISSKÝRSLUM SEM UM GETUR Í 4. GR.

1.  Gjald fyrir mat á reglulega uppfærðum öryggisskýrslum skal vera 19 500 evrur fyrir hverja málsmeðferð. Af þeirri 
fjárhæð skal þóknun skýrslugjafa vera 13 100 evrur. Þessari þóknun skal skipt, eftir atvikum, á milli skýrslugjafa og 
meðskýrslugjafa.

2.  Til að reikna út fjárhæðina sem á að leggja á hvern markaðsleyfishafa við beitingu 4. mgr. 4. gr. skal Lyfjastofnun 
Evrópu reikna út hlutfall skuldfæranlegra eininga, sem hver viðkomandi markaðsleyfishafi hefur í vörslu sinni, út 
frá heildarfjölda skuldfæranlegra eininga sem allir markaðsleyfishafar, sem koma að málsmeðferðinni, hafa í vörslu 
sinni.

 Hluturinn, sem hverjum markaðsleyfishafa ber að greiða, skal reiknaður út með því að:

a)  skipta heildarfjárhæð gjaldsins á milli viðkomandi markaðsleyfishafa í réttu hlutfalli við fjölda skuldfæranlegra 
eininga og

b)  lækka því næst gjaldið, eins og sett er fram í 3. lið þessa hluta, og veita undanþáguna frá gjaldinu sem um getur 
í 4. mgr. 1. gr., þar sem við á.

3.  Við beitingu 5. mgr. 4. gr. skulu lítil og meðalstór fyrirtæki greiða 60% af viðeigandi fjárhæð.

4.  Ef lækkun á gjaldi eða undanþága frá því á við skal einnig aðlaga þóknunina fyrir skýrslugjafa og, eftir atvikum, 
meðskýrslugjafa í réttu hlutfalli. Ef Lyfjastofnun Evrópu innheimtir síðan alla fjárhæðina sem um ræðir, þ.m.t. 
10% hækkun eins og kveðið er á um í 5. mgr. 8. gr., skal einnig aðlaga þóknun skýrslugjafa og, eftir atvikum, 
meðskýrslugjafa í réttu hlutfalli.

II. HLUTI

GJALD FYRIR MAT Á ÖRYGGISRANNSÓKNUM EFTIR VEITINGU MARKAÐSLEYFIS SEM UM GETUR 
Í 5. GR.

1.  Gjald fyrir mat á hverri öryggisrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis skal vera 43 000 evrur sem skal greiða með 
tveimur afborgunum sem hér segir:

a)  greiða ber 17 200 evrur þann dag sem málsmeðferð við mat á drögum að rannsóknaráætlun, sem um getur í 
107. gr. n í tilskipun 2001/83/EB, hefst; af þeirri fjárhæð skal þóknun skýrslugjafans vera 7280 evrur og þeirri 
þóknun skal skipta, eftir atvikum, á milli skýrslugjafa og meðskýrslugjafa,

b)  greiða ber 25 800 evrur þann dag sem málsmeðferð við mat á lokaskýrslu rannsóknar frá nefndinni um 
áhættumat á sviði lyfjagátar, sem um getur í 107. gr. p í tilskipun 2001/83/EB, hefst; af þeirri fjárhæð skal 
þóknun skýrslugjafans vera 10 920 evrur og þeirri þóknun skal skipta, eftir atvikum, á milli skýrslugjafa og 
meðskýrslugjafa.

2.  Ef markaðsleyfishafar framkvæma sameiginlega öryggisrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis, eins og um getur í 
3. mgr. 5. gr., skal Lyfjastofnun Evrópu leggja fjárhæðina, sem hverjum markaðsleyfishafa ber að greiða, á með því 
að skipta heildarfjárhæð gjaldsins jafnt á milli umræddra markaðsleyfishafa. Ef við á skal lækkunin á gjaldinu, sem 
mælt er fyrir um í 3. lið þessa hluta, eða, eftir því sem við á, undanþágan frá gjaldinu, sem um getur í 4. mgr. 1. gr., 
látin gilda um þann hluta sem markaðsleyfishafa ber að greiða.

3.  Við beitingu 4. mgr. 5. gr. skulu lítil og meðalstór fyrirtæki greiða 60% af viðeigandi fjárhæð.
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4.  Ef lækkun á gjaldi eða undanþága frá því á við skal einnig aðlaga þóknunina fyrir skýrslugjafa og, eftir atvikum, 
meðskýrslugjafa í réttu hlutfalli. Ef Lyfjastofnun Evrópu innheimtir síðan alla fjárhæðina sem um ræðir, þ.m.t. 
10% hækkun eins og kveðið er á um í 5. mgr. 8. gr., skal einnig aðlaga þóknun skýrslugjafa og, eftir atvikum, 
meðskýrslugjafa í réttu hlutfalli.

III. HLUTI

GJÖLD FYRIR MAT Í TENGSLUM VIÐ MÁLSKOT SEM ER HAFIÐ VEGNA MATS Á 
LYFJAGÁTARUPPLÝSINGUM SEM UM GETUR Í 6. GR.

1.  Gjald fyrir mat á málsmeðferðinni, sem um getur í 1. mgr. 6. gr., skal vera 179 000 evrur ef matið nær yfir eitt eða 
tvö virk efni og/eða samsetningu virkra efna. Gjaldið skal hækka um 38 800 evrur fyrir hvert virkt efni til viðbótar 
eða samsetningu virkra efna, frá og með þriðja virka efninu eða samsetningu efna. Gjaldið skal ekki fara yfir 295 
400 evrur án tillits til fjölda virkra efna og/eða samsetninga virkra efna.

 Af fjárhæð gjaldsins skal heildarfjárhæð þóknunar fyrir skýrslugjafa og meðskýrslugjafa(na) vera sem hér segir:

a)  ef matið nær yfir eitt eða tvö virk efni og/eða samsetningar virkra efna: 119 333 evrur,

b)  ef matið nær yfir þrjú virk efni og/eða samsetningar virkra efna: 145 200 evrur,

c)  ef matið nær yfir fjögur virk efni og/eða samsetningar virkra efna: 171 066 evrur,

d)  ef matið nær yfir fimm eða fleiri virk efni og/eða samsetningar virkra efna: 196 933 evrur.

 Ef matið nær yfir eitt eða tvö virk efni og/eða samsetningar virkra efna skal Lyfjastofnun Evrópu greiða lögbærum 
landsyfirvöldum þóknun fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa og meðskýrslugjafa með því að skipta heildarfjárhæð 
þóknunarinnar jafnt.

 Ef matið nær yfir þrjú eða fleiri virk efni og/eða samsetningar virkra efna skal Lyfjastofnun Evrópu greiða lögbærum 
landsyfirvöldum þóknun fyrir veitta þjónustu skýrslugjafa og meðskýrslugjafa með því að:

a)  skipta heildarfjárhæð þóknunarinnar jafnt á milli lögbærra landsyfirvalda og

b)  hækka síðan fjárhæð þóknunarinnar til skýrslugjafans um 1 000 evrur ef um er að ræða þrjú efni og/eða 
samsetningar virkra efna, um 2 000 evrur ef um er að ræða fjögur efni og/eða samsetningar virkra efna og um 3 
000 evrur ef um er að ræða fimm eða fleiri virk efni og/eða samsetningar virkra efna. Þessi hækkun skal greidd 
af þeim hlutum gjaldsins sem eru ætlaðir Lyfjastofnun Evrópu og meðskýrslugjafa eða -gjöfum en hver um sig 
skal leggja til sömu fjárhæð.

2.  Til að reikna út fjárhæðina sem á að leggja á hvern markaðsleyfishafa við beitingu 4. mgr. 6. gr. skal Lyfjastofnun 
Evrópu reikna út hlutfall skuldfæranlegra eininga, sem hver viðkomandi markaðsleyfishafi hefur í vörslu sinni, út 
frá heildarfjölda skuldfæranlegra eininga sem allir markaðsleyfishafar, sem koma að málsmeðferðinni, hafa í vörslu 
sinni.

 Fjárhæðin, sem hverjum markaðsleyfishafa ber að greiða, skal reiknuð út með því að:

a)  skipta heildarfjárhæð gjaldsins á milli markaðsleyfishafa í réttu hlutfalli við fjölda skuldfæranlegra eininga og
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b)  lækka því næst gjaldið, sem mælt er fyrir um í 4. lið þessa hluta, og veita undanþáguna frá gjaldinu sem um 
getur í 4. mgr. 1. gr., þar sem við á.

 Ef lækkun á gjaldi eða undanþága frá því á við skal einnig aðlaga þóknunina fyrir skýrslugjafa og meðskýrslugjafa 
í réttu hlutfalli. Ef Lyfjastofnun Evrópu innheimtir síðan alla fjárhæðina sem um ræðir, þ.m.t. 10% hækkun eins og 
kveðið er á um í 5. mgr. 8. gr., skal aðlaga þóknun skýrslugjafa og meðskýrslugjafa í réttu hlutfalli.

3.  Við beitingu 5. mgr. 6. gr. skal fjárhæðin, sem markaðsleyfishafa ber að greiða, vera tveir þriðju hlutar viðeigandi 
gjalds sem mælt er fyrir um í 1. lið þessa hluta. Lítil og meðalstór fyrirtæki skulu greiða 60% af þeirri fjárhæð.

 Heildarfjárhæð þóknunar fyrir skýrslugjafa og meðskýrslugjafa af annarri hvorri lækkaðri upphæð gjaldanna 
sem um getur í fyrstu undirgrein skal samsvara sama hlutfalli og heildarfjárhæð þóknunar fyrir skýrslugjafa og 
meðskýrslugjafa af gjaldinu, sem mælt er fyrir um í 1. lið þessa hluta, fyrir mat sem nær yfir eitt eða tvö virk efni 
og/eða samsetningar virkra efna. Lyfjastofnun Evrópu skal skipta fjárhæðinni jafnt á milli lögbærra landsyfirvalda 
fyrir þjónustu sem skýrslugjafi og meðskýrslugjafi eða gjafar veita.

4.  Við beitingu 6. mgr. 6. gr. skulu lítil og meðalstór fyrirtæki greiða 60% af viðeigandi fjárhæð.

IV. HLUTI

ÁRGJALD FYRIR UPPLÝSINGATÆKNIKERFI OG EFTIRLIT MEÐ FRÆÐIRITUM SEM UM GETUR Í 
7. GR.

1.  Árgjaldið skal vera 67 evrur fyrir hverja skuldfæranlega einingu.

2. Við beitingu 3. mgr. 7. gr. skulu lítil og meðalstór fyrirtæki greiða 60% af viðeigandi fjárhæð.

3.  Handhafar markaðsleyfa fyrir lyf, sem um getur í 4. mgr. 7. gr., skulu greiða 80% af upphæðinni fyrir skuldfæranlegu 
einingarnar sem svara til þessara lyfja.

V. HLUTI

UPPLÝSINGAR UM ÁRANGUR

Eftirfarandi upplýsingar eiga við um hvert almanaksár:

Fjöldi starfsfólks Lyfjastofnunar Evrópu, sem kemur að lyfjagátarstarfsemi samkvæmt réttargerðum Sambandsins 
sem gilda meðan á viðmiðunartímabilinu stendur, þar sem tilgreint er það starfsfólk sem er úthlutað til starfsemi 
sem samsvarar hverju gjaldi fyrir sig sem um getur í 4. til 7. gr.

Fjöldi klukkustunda, sem er útvistað til þriðju aðila, með lýsingu á viðkomandi starfsemi og kostnaði sem stofnað 
er til.

Heildarkostnaður við lyfjagát og sundurliðun á kostnaði vegna starfsfólks og öðrum kostnaði sem varðar starfsemi 
sem samsvarar hverju gjaldi fyrir sig sem um getur í 4. til 7. gr.

Fjöldi málsmeðferða sem varða mat á reglulega uppfærðum öryggisskýrslum, sem og fjöldi markaðsleyfishafa og 
fjöldi skuldfæranlegra eininga á hverja málsmeðferð; fjöldi skýrslna sem er lagður fram fyrir hverja málsmeðferð 
og fjöldi markaðsleyfishafa sem hafa lagt reglulega uppfærða öryggisskýrslu fram sameiginlega.

Fjöldi málsmeðferða sem varða mat á drögum að rannsóknaráætlun og lokaskýrslur um öryggisrannsóknir 
eftir veitingu markaðsleyfis; fjöldi markaðsleyfishafa sem hafa lagt fram drög að rannsóknaráætlun; fjöldi 
markaðsleyfishafa sem hafa lagt fram lokaskýrslu rannsóknar; fjöldi markaðsleyfishafa sem hafa lagt fram 
sameiginlega rannsókn.
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Fjöldi málsmeðferða sem varða málskot sem er hafið vegna mats á lyfjagátarupplýsingum sem og fjöldi 
markaðsleyfishafa og fjöldi skuldfæranlegra eininga sem um er að ræða á hvern markaðsleyfishafa og hverja 
málsmeðferð.

Fjöldi markaðsleyfishafa sem hafa talið að þeir hafi stöðu lítils eða meðalstórs fyrirtækis og koma að hverri 
málsmeðferð; fjöldi markaðsleyfishafa þar sem kröfu viðkomandi hefur verið hafnað.

Fjöldi markaðsleyfishafa, sem hafa talið að þeir hafi stöðu örfyrirtækis; fjöldi markaðsleyfishafa þar sem kröfu 
viðkomandi um undanþágu frá gjaldi hefur verið hafnað.

Fjöldi markaðsleyfishafa lyfja, sem um getur í 4. mgr. 7. gr., sem hafa notið góðs af lækkun á árgjöldum; fjöldi 
skuldfæranlegra eininga á hvern markaðsleyfishafa sem um er að ræða.

Fjöldi reikninga sem sendur hefur verið út og árgjalda sem hafa verið gjaldfærð, að því er varðar árgjald og 
meðaltals og heildarfjárhæð sem hafa verið reikningsfærð á markaðsleyfishafa.

Fjöldi markaðsleyfishafa, sem hafa talið að þeir hafi stöðu lítils eða meðalstórs fyrirtækis eða örfyrirtækis, á hverja 
umsókn um árgjald; fjöldi markaðsleyfishafa þar sem kröfu viðkomandi hefur verið hafnað.

Úthlutun skýrslugjafastöðu og meðskýrslugjafastöðu á hvert aðildarríki á hverja málsmeðferð.

Fjöldi vinnustunda sem skýrslugjafi og meðskýrslugjafi eða gjafar hafa eytt í hverja málsmeðferð á grundvelli 
upplýsinga sem viðkomandi lögbær landsyfirvöld veita Lyfjastofnun Evrópu.




