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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 658/2014 

av 15. mai 2014 

om gebyrer til Det europeiske legemiddelkontor for legemiddelovervåking i forbindelse 

med legemidler for mennesker(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalforsamlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Inntektene til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «kontoret») består av et bidrag fra Unionen, og av gebyrer

som foretak innbetaler for å få og beholde markedsføringstillatelse i Unionen, og for andre tjenester som nevnt i

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 artikkel 67 nr. 3(3).

2) Bestemmelsene om legemiddelovervåking i forbindelse med legemidler for mennesker (heretter kalt «legemidler»)

fastlagt i forordning (EF) nr. 726/2004 og i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(4) ble endret ved

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/84/EU(5), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1235/2010(6),

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/26/EU(7) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1027/2012(8). Disse

endringene gir kontoret nye oppgaver i forbindelse med legemiddelovervåking, herunder framgangsmåter for

legemiddelovervåking på unionsnivå, overvåking av tilfeller som beskrives i medisinsk litteratur og forbedret bruk av

informasjonsteknologi. Videre sies det i disse endringene at kontoret bør få mulighet til å finansiere denne virksomheten

ved hjelp av gebyrer fra innehavere av markedsføringstillatelse. Det bør derfor innføres nye typer gebyrer for å dekke

kontorets nye og særlige oppgaver.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 112, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 15. 

(1) EUT C 67 av 6.3.2014, s. 92. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.04.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/84/EU av 15. desember 2010 om endring, med hensyn til legemiddelovervåking, av direktiv 

2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker (EUT L 348 av 31.12.2010, s. 74). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1235/2010 av 15. desember 2010 om endring, med hensyn til overvåking av legemidler for 

mennesker, av forordning (EF) nr. 726/2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor og forordning (EF) nr. 1394/2007 om 

legemidler for avansert terapi (EUT L 348 av 31.12.2010, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/26/EU av 25. oktober 2012 om endring av direktiv 2001/83/EF med hensyn til legemiddel-

overvåking (EUT L 299 av 27.10.2012, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1027/2012 av 25. oktober 2012 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til 

legemiddelovervåking (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 38). 
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3) For at kontoret skal få mulighet til å innkreve gebyrer for de nye oppgavene i forbindelse med legemiddelovervåking, og 

i påvente av en samlet revisjon av regelverket for gebyrordningene i legemiddelsektoren, bør denne forordningen 

vedtas. De gebyrer som er omhandlet i denne forordningen, bør gjelde uten at gebyrene fastlagt i rådsforordning (EF) 

nr. 297/95(1) berøres. 

4) Denne forordningen bør bygge på det dobbelte rettsgrunnlaget som utgjøres av artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 

bokstav c) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Den har som formål å finansiere legemiddel-

overvåking som bidrar til gjennomføringen av et indre marked for legemidler, med utgangspunkt i et høyt nivå for vern 

av helsen. Samtidig skal denne forordningen sikre finansielle ressurser til virksomhet knyttet til håndteringen av felles 

sikkerhetsproblemer, for å kunne opprettholde høye krav til legemidlenes kvalitet, sikkerhet og virkning. Begge mål 

forfølges samtidig og er uløselig knyttet sammen, slik at de begge er like viktige. 

5) Strukturen til og størrelsen på gebyrene for legemiddelovervåking som innkreves av kontoret samt nærmere regler for 

betalingen, bør fastsettes. Gebyrene bør ha en enklest mulig struktur, slik at den administrative byrden blir minst mulig. 

6) I tråd med felleserklæringen fra Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Europakommisjonen av  

19. juli 2012 om desentraliserte byråer, bør gebyrer til organer som finansieres ved gebyrer og avgifter i tillegg til 

bidraget fra Unionen, fastsettes på et nivå som verken gir underskudd eller et betydelig overskudd, og de bør revideres 

når dette ikke er tilfellet. De gebyrer som fastsettes i denne forordningen, bør derfor baseres på en vurdering av 

kontorets beregninger og prognoser med hensyn til dets arbeidsmengde og relaterte kostnader, og på en vurdering av 

kostnadene forbundet med arbeidet som utføres av vedkommende myndigheter i medlemsstater som fungerer som 

rapportører, og eventuelt som medrapportører, i samsvar med artikkel 61 nr. 6 og artikkel 62 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 726/2004 og artikkel 107e, 107j og 107q i direktiv 2001/83/EF. 

7) Gebyrene som fastsettes i denne forordningen, bør være oversiktlige og rettferdige og stå i forhold til arbeidet som 

utføres. Opplysninger om gebyrene bør være offentlig tilgjengelige. Eventuelle framtidige revisjoner av gebyrer knyttet 

til legemiddelovervåking, eller andre gebyrer som innkreves av kontoret, bør være basert på en åpen og uavhengig 

vurdering av kontorets kostnader, og av kostnadene forbundet med oppgavene som utføres av vedkommende nasjonale 

myndigheter. 

8) Denne forordningen bør regulere bare gebyrer som skal innkreves av kontoret, mens medlemsstatene fortsatt bør ha 

myndighet til å treffe beslutning om eventuelle gebyrer som innkreves av vedkommende nasjonale myndigheter, 

inkludert i forbindelse med signalpåvisning. Innehavere av markedsføringstillatelse bør slippe å betale to ganger for 

samme legemiddelovervåkingsvirksomhet. Medlemsstatene bør derfor ikke kreve gebyrer for virksomhet som omfattes 

av denne forordningen. 

9) For å oppnå forutsigbarhet og klarhet bør gebyrene oppgis i euro. 

10) Det bør innkreves to ulike typer gebyr i henhold til denne forordningen for å ta hensyn til de ulike oppgavene som 

kontoret og rapportørene, og eventuelt medrapportørene, utfører. For det første bør det innkreves gebyr for fram-

gangsmåter for legemiddelovervåking som utføres på Unionsplan av innehavere av markedsføringstillatelse hvis 

legemidler inngår i overvåkingen. Denne overvåkingen dreier seg om vurdering av periodiske sikkerhetsoppdaterings-

rapporter, vurdering av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt, og vurderinger i forbindelse med henvisninger innledet 

på bakgrunn av evaluering av legemiddelovervåkingsdata. For det andre bør det innkreves et årlig gebyr for annen 

legemiddelovervåking som kontoret utfører, og som generelt kommer innehavere av markedsføringstillatelse til gode. 

Denne virksomheten gjelder informasjonsteknologi, og særlig vedlikehold av Eudravigilance-databasen nevnt i artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 726/2004 samt overvåking av utvalgt medisinsk litteratur.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for legemiddelvurdering (EFT  

L 35 av 15.2.1995, s. 1). 
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11) Innehavere av markedsføringstillatelse for legemidler som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 

betaler allerede et årlig gebyr til kontoret for å kunne beholde sine tillatelser, og i dette inngår legemiddelovervåking 

som dekkes av det årlige gebyret som fastsettes ved denne forordningen. For å unngå dobbel innkreving av gebyr for 

legemiddelovervåkingen som utføres av kontoret, bør det årlige gebyret som fastsettes ved denne forordningen, ikke 

innkreves for markedsføringstillatelser som er gitt i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004. 

12) Arbeidet som utføres på unionsplan i forbindelse med vurdering av observasjonsstudier av sikkerhet etter at tillatelse er 

gitt, og som kontoret eller vedkommende nasjonale myndighet krever gjennomført i mer enn én medlemsstat, og der 

protokollen skal godkjennes av Komiteen for legemiddelovervåking, omfatter overvåking av disse studiene, herunder 

vurdering av utkastet til protokoll og vurdering av sluttrapportene. Gebyret for dette arbeidet bør derfor dekke alt arbeid 

i forbindelse med studien. Ettersom regelverket for legemiddelovervåking oppmuntrer til felles sikkerhetsstudier etter at 

tillatelse er gitt, bør innehaverne av markedsføringstillatelse dele gebyret når en felles studie blir lagt fram. For å unngå 

dobbel innkreving av gebyr bør innehavere av markedsføringstillatelse som betaler gebyr for vurderingen av slike 

sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt, fritas for eventuelle andre gebyrer som innkreves av kontoret eller 

vedkommende nasjonale myndighet i forbindelse med at disse studiene legges fram. 

13) I sin vurdering støtter rapportørene seg på vedkommende nasjonale myndigheters vitenskapelige vurderinger og 

ressurser, mens det er kontorets ansvar å samordne de vitenskapelige ressursene som det får stilt til rådighet av 

medlemsstatene. På denne bakgrunn, og for å sikre at det finnes tilstrekkelige ressurser til å foreta vitenskapelige 

vurderinger i forbindelse med framgangsmåtene for legemiddelovervåking på unionsplan, bør kontoret betale vederlag 

for den vitenskapelige vurderingen som er foretatt av de rapportører og eventuelt medrapportører som medlemsstatene 

har utpekt til å sitte i Komiteen for legemiddelovervåking omhandlet i artikkel 56 nr. 1 bokstav aa) i forordning (EF) 

nr. 726/2004, eller som eventuelt er foretatt av rapportører og medrapportører i den samordningsgruppe som er 

omhandlet i artikkel 27 i direktiv 2001/83/EF. Størrelsen på vederlaget for disse rapportørenes og medrapportørenes 

tjenester bør utelukkende være basert på anslag over arbeidsmengden, og bør tas med i betraktningen når størrelsen på 

gebyrer for legemiddelovervåking utført på unionsplan skal fastsettes. Det er verdt å merke seg at Komiteen for 

legemiddelovervåking, i forbindelse med henvisninger innledet på bakgrunn av vurdering av data fra legemiddel-

overvåking, som god praksis vanligvis forsøker å unngå at medlemmet som er utpekt av medlemsstaten som har innledet 

henvisningen av saken, utpekes til rapportør. 

14) Gebyrene bør innkreves fra alle innehavere av markedsføringstillatelse på et rettferdig grunnlag. Det bør derfor 

fastlegges en gebyrpliktig enhet, uten hensyn til om legemiddelet er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 

eller direktiv 2001/83/EF, og uten hensyn til på hvilken måte medlemsstatene eller Kommisjonen tildeler godkjennings-

numre. Det målet nås ved å fastlegge den gebyrpliktige enheten på grunnlag av det eller de virksomme stoffer i, og 

legemiddelformen for, legemidler som er registreringspliktige i databasen som er nevnt i artikkel 57 nr. 1 annet ledd 

bokstav l) i forordning (EF) nr. 726/2004, basert på opplysninger fra listen over alle legemidler som er godkjent i 

Unionen, som omhandlet i forordningens artikkel 57 nr. 2. Det eller de virksomme stoffene bør ikke tas med i betrakt-

ningen når den gebyrpliktige enheten for godkjente homøopatiske legemidler eller godkjente plantelegemidler 

fastlegges. 

15) For å ta hensyn til virkeområdet for markedsføringstillatelser for legemidler som gis til innehavere av markeds-

føringstillatelser, bør antallet gebyrpliktige enheter som motsvarer disse tillatelsene ta hensyn til antallet medlemsstater 

der markedsføringstillatelsen er gyldig. 

16) I tråd med Unionens politikk til støtte for små og mellomstore bedrifter bør det anvendes reduserte gebyrer for små og 

mellomstore bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1). Disse gebyrene bør fastsettes etter 

kriterier som tar behørig hensyn til små og mellomstore bedrifters betalingsevne. I tråd med denne politikken bør svært 

små bedrifter som definert i nevnte rekommandasjon fritas for alle gebyrer i henhold til denne forordningen.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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17) Det årlige gebyret bør reduseres for generiske legemidler, legemidler som er godkjent i henhold til bestemmelsene om 

veletablert medisinsk bruk, godkjente homøopatiske legemidler og godkjente plantelegemidler, ettersom disse 

legemidlene vanligvis har en veletablert sikkerhetsprofil. Når slike legemidler omfattes av enhver framgangsmåte for 

legemiddelovervåking som foretas på unionsplan, bør det imidlertid innkreves fullt gebyr på bakgrunn av arbeidet dette 

medfører. 

18) Homøopatiske legemidler og plantelegemidler som er registrert i samsvar med henholdsvis artikkel 14 og artikkel 16a i 

direktiv 2001/83/EF bør holdes utenfor virkeområdet for denne forordningen, ettersom legemiddelovervåkingen av disse 

legemidlene foretas av medlemsstatene. Legemidler som er godkjent slik at de kan bringes i omsetning i samsvar med 

artikkel 126a i direktiv 2001/83/EC, bør også holdes utenfor virkeområdet for denne forordningen. 

19) For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde for kontoret bør gebyrreduksjon og gebyrfritak som omhandlet 

i denne forordningen anvendes på grunnlag av en erklæring fra innehaveren av markedsføringstillatelsen, der denne 

hevder å være berettiget til en slik gebyrreduksjon eller et slikt gebyrfritak. Framlegging av uriktige opplysninger bør 

motvirkes ved at gebyret økes i slike tilfeller. 

20) Av konsekvenshensyn bør det fastsettes betalingsfrister for gebyr som innkreves i henhold til denne forordningen, idet 

det tas behørig hensyn til fristene knyttet til legemiddelovervåking som er fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004 og 

direktiv 2001/83/EF. 

21) Størrelsen på de gebyrer og det vederlag for rapportører og medrapportører som er fastsatt i denne forordningen bør, når 

det er relevant, justeres i takt med inflasjonen. For dette formål bør den europeiske konsumprisindeksen som publiseres 

av Eurostat i henhold til rådsforordning (EF) nr. 2494/95(1), benyttes. For å kunne foreta en slik justering bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen 

bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

22) Ettersom målet for denne forordningen, som er å sikre tilfredsstillende finansiering av legemiddelovervåking foretatt på 

unionsplan, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

23) Av hensyn til forutsigbarhet, rettssikkerhet og forholdsmessighet bør det årlige gebyret for informasjons-

teknologisystemene og overvåkingen av medisinsk litteratur innkreves første gang 1. juli 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordningen får anvendelse på gebyrer for legemiddelovervåking som gjelder legemidler for mennesker (heretter 

kalt «legemidler») som er godkjent i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 2001/83/EF, og som Det 

europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «kontoret») skal innkreve fra innehavere av markedsføringstillatelser.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 
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2.  Homøopatiske legemidler og plantelegemidler som er registrert i samsvar med henholdsvis artikkel 14 og artikkel 16a i 

direktiv 2001/83/EF, og legemidler som er godkjent slik at de kan bringes i omsetning i samsvar med artikkel 126a i direktiv 

2001/83/EF, skal unntas fra denne forordningens virkeområde. 

3.  I denne forordningen fastlegges den legemiddelovervåking på unionsplan som det skal betales gebyr for, størrelsen på 

gebyrene og bestemmelser om innbetaling av gebyrene til kontoret samt kontorets vederlag til rapportørene og eventuelt 

medrapportørene for deres tjenester. 

4.  Svært små bedrifter skal fritas for gebyrer i henhold til denne forordningen. 

5.  De gebyrer som er fastlagt i denne forordningen, får anvendelse uten å berøre de gebyrer som er fastlagt i forordning (EF) 

nr. 297/95. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med: 

1) «gebyrpliktig enhet» en enhet som fastlegges ved en entydig kombinasjon av følgende datasett som hentes fra kontorets 

opplysninger om alle legemidler som er godkjent i Unionen, og i tråd med den forpliktelse innehavere av 

markedsføringstillatelse som nevnt i artikkel 57 nr. 2 bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 726/2004 har til å inngi disse 

opplysningene til databasen omhandlet i artikkel 57 nr. 1 annet ledd bokstav l) i nevnte forordning: 

a)  legemiddelets navn som definert i artikkel 1 nr. 20 i direktiv 2001/83/EF, 

b)  innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

c)  medlemsstaten der markedsføringstillatelsen er gyldig, 

d)  virksomt stoff eller kombinasjon av virksomme stoffer, og 

e)  legemiddelform. 

 Bokstav d) i første ledd gjelder ikke for godkjente homøopatiske legemidler eller godkjente plantelegemidler, definert i 

henholdsvis nr. 5 og nr. 30 i artikkel 1 i direktiv 2001/83/EF. 

2) «mellomstor bedrift» en mellomstor bedrift som definert i rekommandasjon 2003/361/EF, 

3) «liten bedrift» en liten bedrift som definert i rekommandasjon 2003/361/EF, 

4) «svært liten bedrift» en svært liten bedrift som definert i rekommandasjon 2003/361/EF. 

Artikkel 3 

Gebyrtyper 

1.  Gebyrene for legemiddelovervåking skal være som følger: 

a)  Gebyrer for framgangsmåter foretatt på unionsplan som omhandlet i artikkel 4, 5 og 6.  



Nr. 49/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

b)  Et årlig gebyr som omhandlet i artikkel 7. 

2.  Når et gebyr innkreves av kontoret i samsvar med nr. 1 bokstav a), skal kontoret betale vederlag i henhold til artikkel 9 til 

vedkommende nasjonale myndigheter 

a)  for tjenester levert av rapportører og eventuelt medrapportører i Komiteen for legemiddelovervåking som medlemsstatene 

har utpekt til å sitte i komiteen, 

b)  for arbeid utført av medlemsstater som fungerer som rapportører og eventuelt medrapportører i koordineringsgruppen. 

Artikkel 4 

Gebyr for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

1.  Kontoret skal innkreve et gebyr for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter som nevnt i artikkel 107e og 

107g i direktiv 2001/83/EF og i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Gebyrets størrelse og den tilsvarende størrelsen på vederlaget til vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 er fastlagt i del I punkt 1 i vedlegget. 

3.  Når bare én innehaver av markedsføringstillatelse har plikt til å legge fram en periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport i 

forbindelse med framgangsmåtene som er nevnt i nr. 1, skal kontoret innkreve hele gebyret fra denne innehaveren av 

markedsføringstillatelse. 

4.  Når to eller flere innehavere av markedsføringstillatelse har plikt til å legge fram en periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport 

i forbindelse med framgangsmåtene som er nevnt i nr. 1, skal kontoret dele det samlede gebyret mellom disse innehaverne av 

markedsføringstillatelse i samsvar med del I punkt 2 i vedlegget. 

5.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse som nevnt i nr. 3 og 4 er en liten eller mellomstor bedrift, skal innehaveren 

betale et redusert beløp som fastlagt i del I punkt 3 i vedlegget. 

6.  Kontoret skal innkreve gebyr i henhold til denne artikkelen ved å utstede en faktura til hver enkelt av de berørte 

innehaverne av markedsføringstillatelse. Gebyret forfaller til betaling den dag vurderingen av den periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten innledes. Gebyrer som forfaller i henhold til denne artikkelen, skal innbetales til kontoret innen  

30 kalenderdager fra fakturadato. 

Artikkel 5 

Gebyr for vurdering av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt 

1.  Kontoret skal innkreve et gebyr for vurdering utført i henhold til artikkel 107n–107q i direktiv 2001/83/EF og artikkel 28b 

i forordning (EF) nr. 726/2004 av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt som nevnt i artikkel 21a bokstav b) og artikkel 22a 

nr. 1 bokstav a) i direktiv 2001/83/EF, og i artikkel 9 nr. 4 bokstav cb) og artikkel 10a nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 726/2004 som foretas i mer enn én medlemsstat. 

2.  Gebyrets størrelse og den tilsvarende størrelsen på vederlaget til vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 er fastlagt i del II punkt 1 i vedlegget.  
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3.  Når forpliktelsen til å utføre en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt pålegges mer enn én innehaver av markeds-

føringstillatelse, når de samme grunnene til bekymring gjør seg gjeldende for mer enn ett legemiddel, og når de berørte 

innehavere av markedsføringstillatelse utfører en felles sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt, skal beløpet den enkelte 

innehaver av markedsføringstillatelse skal betale, innkreves som fastlagt i del II punkt 2 i vedlegget. 

4.  Når forpliktelsen til å utføre en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt pålegges en innehaver av markedsføringstillatelse 

som er en liten eller mellomstor bedrift, skal beløpet innehaveren av markedsføringstillatelse skal betale, reduseres i henhold til 

del I punkt 3 i vedlegget. 

5.  Kontoret skal innkreve gebyret ved å utstede to fakturaer til den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse, én for 

vurderingen av utkastet til protokoll, og én for vurderingen av sluttrapporten. Den relevante delen av gebyret forfaller til 

betaling når framgangsmåten for vurdering av utkastet til protokoll starter, og når framgangsmåten for vurdering av 

sluttrapporten starter, og skal innbetales til kontoret innen 30 kalenderdager fra de respektive fakturadatoer. 

6.  Innehavere av markedsføringstillatelse som det innkreves gebyr av i henhold til denne artikkelen, skal fritas for eventuelle 

andre gebyrer som innkreves av kontoret eller av vedkommende nasjonale myndighet i forbindelse med at studiene nevnt i nr. 1 

legges fram. 

Artikkel 6 

Gebyr for vurderinger i forbindelse med henvisninger innledet som en følge av evaluering av data fra 

legemiddelovervåking 

1.  Kontoret skal innkreve et gebyr for vurderingen utført i forbindelse med en framgangsmåte innledet på bakgrunn av 

evaluering av data fra legemiddelovervåking i henhold til artikkel 31 nr. 1 annet ledd, artikkel 31 nr. 2 og artikkel 107i–107k i 

direktiv 2001/83/EF, eller i henhold til artikkel 20 nr. 8 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Gebyrets størrelse og den tilsvarende størrelsen på vederlaget til vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 er fastlagt i del III punkt 1 i vedlegget. 

3.  Når bare én innehaver av markedsføringstillatelse berøres av framgangsmåten nevnt i nr. 1, skal kontoret innkreve hele 

gebyret fra denne innehaveren av markedsføringstillatelse som fastlagt i del III punkt 1 i vedlegget, unntatt i de tilfeller som er 

angitt i nr. 5 i denne artikkelen. 

4.  Når to eller flere innehavere av markedsføringstillatelse berøres av framgangsmåten nevnt i nr. 1, skal kontoret dele det 

samlede gebyret mellom disse innehaverne av markedsføringstillatelse i samsvar med del III punkt 2 i vedlegget. 

5.  Når framgangsmåten nevnt i nr. 1 gjelder ett stoff, eller én kombinasjon av stoffer, og én innehaver av markeds-

føringstillatelse, skal kontoret innkreve et redusert gebyr fra denne innehaveren av markedsføringstillatelse, og skal gi 

vedkommende nasjonale myndighet vederlag for rapportørens eller medrapportørens tjenester som fastlagt i del III punkt 3 i 

vedlegget. Når denne innehaveren av markedsføringstillatelse er en liten eller mellomstor bedrift, skal beløpet reduseres som 

fastlagt i del III punkt 3 i vedlegget. 

6.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse som nevnt i nr. 3 og 4 er en liten eller mellomstor bedrift, skal beløpet 

innehaveren av markedsføringstillatelse skal betale, reduseres som fastlagt i del III punkt 4 i vedlegget. 

7.  Kontoret skal innkreve gebyret ved å utstede en separat faktura til hver innehaver av markedsføringstillatelse som berøres 

av framgangsmåten. Gebyret forfaller til betaling den dag framgangsmåten starter. Gebyrer som forfaller i henhold til denne 

artikkelen, skal innbetales til kontoret innen 30 kalenderdager fra fakturadato.  
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Artikkel 7 

Årlig gebyr for informasjonsteknologisystemer og overvåking av medisinsk litteratur 

1.  Kontoret skal en gang i året innkreve et gebyr som fastlagt i del IV punkt 1 i vedlegget (heretter kalt «det årlige gebyret») 

for sin legemiddelovervåking i tilknytning til informasjonsteknologisystemer i henhold til artikkel 24, artikkel 25a, artikkel 26, 

artikkel 57 nr. 1 andre ledd bokstav l) og artikkel 57 nr. 2 i forordning (EF) nr. 726/2004, og for overvåking av utvalgt 

medisinsk litteratur i henhold til forordningens artikkel 27. 

2.  Det årlige gebyret skal innkreves av innehavere av markedsføringstillatelse for alle legemidler som er godkjent i Unionen 

i samsvar med direktiv 2001/83/EF, på grunnlag av gebyrpliktige enheter som motsvarer disse legemidlene. Gebyrpliktige 

enheter som motsvarer legemidler som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, omfattes ikke av det årlige 

gebyret. 

Det samlede årlige gebyret for hver innehaver av markedsføringstillatelse skal beregnes av kontoret på grunnlag av de 

gebyrpliktige enhetene som motsvarer opplysningene som er registrert 1. juli hvert år. Beløpet skal dekke tidsrommet fra  

1. januar til 31. desember det aktuelle året. 

3.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse er en liten eller mellomstor bedrift, skal denne innehaveren betale et redusert 

årlig gebyr som fastlagt i del IV punkt 2 i vedlegget. 

4.  Et årlig gebyr som er redusert i henhold til del IV punkt 3 i vedlegget, får anvendelse for legemidler nevnt i artikkel 10  

nr. 1 og artikkel 10a i direktiv 2001/83/EF, og for godkjente homøopatiske legemidler og godkjente plantelegemidler. 

5.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse for legemidler nevnt i nr. 4 er en liten eller mellomstor bedrift, får bare 

gebyrreduksjonen fastsatt i nr. 3 anvendelse. 

6.  Det årlige gebyret forfaller til betaling 1. juli hvert år for vedkommende kalenderår. 

Påløpte gebyrer i henhold til denne artikkelen skal betales innen 30 kalenderdager fra fakturadato. 

7.  Kontoret skal beholde inntektene fra det årlige gebyret. 

Artikkel 8 

Gebyrreduksjon og gebyrfritak 

1.  En innehaver av markedsføringstillatelse som hevder å være en liten eller mellomstor bedrift med rett til gebyrreduksjon i 

henhold til artikkel 4 nr. 5, 5 nr. 4, 6 nr. 5, 6 nr. 6 eller 7 nr. 3, skal framlegge for kontoret en erklæring om dette innen  

30 kalenderdager fra datoen for kontorets faktura. Kontoret skal redusere gebyret på grunnlag av denne erklæringen. 

2.  En innehaver av markedsføringstillatelse som hevder å være en svært liten bedrift med rett til gebyrfritak i henhold til 

artikkel 1 nr. 4, skal framlegge for kontoret en erklæring om dette innen 30 kalenderdager fra datoen for kontorets faktura. 

Kontoret skal redusere gebyret på grunnlag av denne erklæringen.  
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3.  En innehaver av markedsføringstillatelse som hevder å ha rett til redusert årlig gebyr i henhold til artikkel 7 nr. 4, skal 

framlegge for kontoret en erklæring om dette. Kontoret skal offentliggjøre en veiledning om hvordan innehaveren av 

markedsføringstillatelse skal formulere denne erklæringen. Kontoret skal redusere gebyret på grunnlag av denne erklæringen. 

Når innehaveren av markedsføringstillatelse avgir erklæringen etter å ha mottatt faktura fra kontoret, skal erklæringen avgis 

innen 30 kalenderdager fra fakturadato. 

4.  Kontoret kan når som helst kreve dokumentasjon på at vilkårene for en gebyrreduksjon eller -fritak er oppfylt. I et slikt 

tilfelle skal innehaveren av markedsføringstillatelse som hevder eller har hevdet å være berettiget til gebyrreduksjon eller 

gebyrfritak i henhold til denne forordningen, legge fram for kontoret nødvendige opplysninger innen 30 kalenderdager etter å 

ha mottatt kontorets anmodning, slik at Kontoret kan kontrollere at vilkårene er oppfylt. 

5.  Dersom en innehaver av markedsføringstillatelse som hevder eller har hevdet å være berettiget til gebyrreduksjon eller 

gebyrfritak i henhold til denne forordningen, ikke har dokumentert at vedkommende er berettiget til en slik reduksjon eller et 

slikt fritak, skal gebyret fastlagt i vedlegget økes med 10 %, og kontoret skal innkreve det resulterende samlede beløpet eller 

eventuelt differansen opp til det resulterende samlede beløpet. 

Artikkel 9 

Kontorets betaling av vederlag til vedkommende nasjonale myndigheter 

1.  Kontoret skal gi vedkommende nasjonale myndigheter vederlag for rapportørenes og eventuelt medrapportørenes tjenester 

i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i følgende tilfeller: 

a)  Når en medlemsstat har utpekt et medlem av Komiteen for legemiddelovervåking som fungerer som rapportør og eventuelt 

medrapportør i forbindelse med vurderingen av de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene som er nevnt i artikkel 4. 

b)  Når samordningsgruppen har utpekt en medlemsstat som fungerer som rapportør og eventuelt medrapportør i forbindelse 

med vurderingen av de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene som er nevnt i artikkel 4. 

c)  Når en medlemsstat har utpekt et medlem av Komiteen for legemiddelovervåking som fungerer som rapportør og eventuelt 

medrapportør i forbindelse med vurderingen av de sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt som er nevnt i artikkel 5. 

d)  Når en medlemsstat har utpekt et medlem av Komiteen for legemiddelovervåking som fungerer som rapportør og eventuelt 

medrappportør i forbindelse med henvisningene som er nevnt i artikkel 6. 

Dersom Komiteen for legemiddelovervåking eller samordningsgruppen beslutter å utpeke en medrapportør, skal vederlaget til 

rapportøren og medrapportøren fastlegges i samsvar med del I, II og III i vedlegget. 

2.  Vederlaget for hver enkelt av aktivitetene oppført i nr. 1 første ledd er fastlagt i del I, II og III i vedlegget. 

3.  Vederlaget omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav a), b) og d) skal utbetales først etter at den endelige vurderingsrapporten 

som er grunnlaget for en anbefaling, og som skal vedtas av Komiteen for legemiddelovervåking, er stilt til rådighet for kontoret. 

Vederlaget for vurderingen av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt som nevnt i nr. 1 første ledd bokstav c), skal utbetales i 

to rater. Den første raten, som gjelder vurderingen av utkastet til protokoll, og den andre raten, som gjelder vurderingen av 

sluttrapporten, skal skje etter at de respektive endelige vurderingsrapportene er lagt fram for Komiteen for legemiddel-

overvåking.  
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4.  Vederlaget for rapportørens og medrapportørens tjenester og eventuell vitenskapelig og teknisk støtte i den forbindelse 

skal ikke berøre medlemsstatenes forpliktelse til å avstå fra å gi medlemmer og sakkyndige i Komiteen for legemiddel-

overvåking instrukser som er uforenlige med disse medlemmenes og sakkyndiges enkelte oppgaver som rapportør eller 

medrapportør, eller uforenlige med kontorets oppgaver og ansvar. 

5.  Vederlaget skal utbetales i samsvar med den skriftlige kontrakten som er nevnt i artikkel 62 nr. 3 første ledd i forordning 

(EF) nr. 726/2004. Eventuelle bankomkostninger knyttet til utbetalingen av vederlaget skal betales av kontoret. 

Artikkel 10 

Betalingsmåte for gebyret 

1.  Gebyrene skal innbetales i euro. 

2.  Betaling av gebyrene skal først skje etter at innehaveren av markedsføringstillatelsen har mottatt en faktura fra kontoret. 

3.  Betaling av gebyrer skal skje ved overføring til kontorets bankkonto. Eventuelle bankomkostninger for innbetalingen skal 

betales av innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Artikkel 11 

Identifisering av betalingen av gebyret 

For hver innbetaling skal innehaveren av markedsføringstillatelsen oppgi referansenummeret på fakturaen. Ved innbetaling via 

et nettbasert betalingssystem skal referansenummeret være det nummer som automatisk genereres i kontorets fakturerings-

system. 

Artikkel 12 

Innbetalingsdato for gebyret 

Datoen da hele betalingsbeløpet er gått inn på en konto som tilhører kontoret, skal anses som datoen da betalingen er utført. 

Betalingsfristen skal anses som overholdt bare dersom hele gebyrbeløpet er betalt i tide. 

Artikkel 13 

Refusjon av overskytende betaling 

Kontoret skal betale eventuelle innbetalte beløp som overstiger det forfalte gebyrbeløpet tilbake til innehaveren av 

markedsføringstillatelse, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med innehaveren av markedsføringstillatelse. Imidlertid 

skal det overskytende beløpet ikke refunderes dersom det er under 100 euro, og vedkommende innehaver av markeds-

føringstillatelse ikke uttrykkelig har anmodet om refusjon. 

Artikkel 14 

Foreløpig overslag over kontorets budsjett 

Kontoret skal, når det gjør et overslag over inntekter og utgifter for det kommende regnskapsåret i samsvar med artikkel 67  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 726/2004, ta med detaljerte opplysninger om inntekter fra gebyrer for legemiddelovervåking. Det 

årlige gebyret og gebyrene for hver framgangsmåte som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) skal oppgis hver for seg. Kontoret 

skal også legge fram særlige analytiske opplysninger om sine inntekter og utgifter i forbindelse med legemiddelovervåking, der 

det årlige gebyret og gebyrene for hver framgangsmåte som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) oppgis hver for seg.  
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Artikkel 15 

Innsyn og kontroll 

1.  De beløp og satser som er fastlagt i del I–IV i vedlegget skal offentliggjøres på kontorets nettsted. 

2.  Kontorets daglige leder skal, som en del av den årlige virksomhetsrapporten til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen 

og Revisjonsretten, opplyse om elementer som kan påvirke kostnader som skal dekkes ved gebyrene omhandlet i denne 

forordningen. Opplysningene skal omfatte en kostnadsoversikt for foregående år og en prognose for kommende år. Kontoret 

skal også offentliggjøre en oversikt over disse opplysningene i sin årsrapport. 

3.  Kontorets daglige leder skal også en gang i året legge de resultatopplysninger som er oppført i del V i vedlegget, basert på 

ytelsesindikatorene nevnt i nr. 4, fram for Kommisjonen og styret. 

4.  Kontoret skal innen 18. juli 2015 vedta en rekke ytelsesindikatorer, og det skal da tas hensyn til opplysningene i del V i 

vedlegget. 

5.  Inflasjonstakten, målt ved den europeiske konsumprisindeksen som publiseres av Eurostat i henhold til forordning (EF) 

nr. 2494/95, skal overvåkes med hensyn til beløpene fastsatt i vedlegget. Overvåkingen skal skje første gang når denne 

forordningen har vært anvendt et fullt kalenderår, og deretter hvert år. 

6.  Når det er berettiget ut fra overvåkingen nevnt i nr. 5, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter om justering av 

størrelsen på gebyrene og på vederlag til rapportører og medrapportører som nevnt i del I–IV i vedlegget. Når den delegerte 

rettsakten trer i kraft før 1. juli, får justeringene virkning fra 1. juli. Når den delegerte rettsakten trer i kraft etter 30. juni, får 

justeringene virkning fra den dag den delegerte rettsakten trer i kraft. 

Artikkel 16 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 15 nr. 6 gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra  

17. juli 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 15 nr. 6 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

virkning dagen etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Beslutningen berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 15 nr. 6 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. 

Denne fristen skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 
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Artikkel 17 

Overgangsbestemmelser 

Gebyrene som er nevnt i artikkel 4, 5 og 6, får ikke anvendelse for vurderinger utført på unionsplan som er innledet før  

26. august 2014. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne forordningen trer i kraft den tjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Det årlige gebyret nevnt i artikkel 7 skal innkreves fra 1. juli 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL I 

GEBYR FOR PERIODISKE, OPPDATERTE SIKKERHETSRAPPORTER SOM NEVNT I ARTIKKEL 4 

1.  Gebyret for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter skal være 19 500 euro per framgangsmåte. Av det 

beløpet skal vederlaget til rapportøren være 13 100 euro. Når det er aktuelt, skal vederlaget deles mellom rapportøren og 

medrapportøren(e). 

2.  For å kunne beregne beløpet som skal innkreves av den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse i henhold til artikkel 4 

nr. 4, skal kontoret beregne den andel av gebyrpliktige enheter som den enkelte berørte innehaver av markeds-

føringstillatelse innehar av det samlede antallet faktureringsenheter som innehas av alle innehavere av markeds-

føringstillatelse som omfattes av framgangsmåten. 

 Den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse skal betale en andel som beregnes ved: 

a)  å dele det samlede gebyrbeløpet mellom de berørte innehavere av markedsføringstillatelse i forhold til antallet 

gebyrpliktige enheter, og 

b)  deretter anvende gebyrreduksjonen som er fastsatt i punkt 3 i denne delen, samt gebyrfritaket som er nevnt i artikkel 1 

nr. 4, når det er relevant. 

3.  I henhold til artikkel 4 nr. 5 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet. 

4.  Når det gis gebyrreduksjon eller gebyrfritak, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres 

tilsvarende. Når kontoret deretter innkrever hele det aktuelle beløpet, herunder økningen på 10 % som omhandlet i artikkel 

8 nr. 5, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres tilsvarende. 

DEL II 

GEBYR FOR VURDERING AV SIKKERHETSSTUDIER ETTER AT TILLATELSE ER GITT SOM NEVNT I ARTIKKEL 5 

1.  Gebyret for vurdering av hver sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt skal være 43 000 euro, som skal innbetales i to rater 

på følgende måte: 

a)  17 200 euro forfaller til betaling den dagen vurderingen av utkastet til protokoll nevnt i artikkel 107n i direktiv 

2001/83/EF starter; av det beløpet skal rapportørens vederlag være 7 280 euro, og når det er aktuelt, skal vederlaget 

deles mellom rapportøren og medrapportøren(e). 

b)  25 800 euro forfaller til betaling den dagen Komiteen for legemiddelovervåking starter vurderingen av sluttrapporten 

som nevnt i artikkel 107p i direktiv 2001/83/EF; av det beløpet skal rapportørens vederlag være 10 920 euro, og når det 

er aktuelt, skal vederlaget deles mellom rapportøren og medrapportøren(e). 

2.  Når innehavere av markedsføringstillatelse utfører en felles sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt som nevnt i artikkel 5 

nr. 3, skal kontoret innkreve det beløpet som hver enkelt innehaver av markedsføringstillatelse skal betale, ved å dele det 

samlede gebyrbeløpet likt mellom disse innehaverne av markedsføringstillatelse. Når det er relevant, skal gebyrreduksjonen 

fastlagt i punkt 3 i denne delen, eller eventuelt gebyrfritaket nevnt i artikkel 1 nr. 4, anvendes på den andel som innehaveren 

av markedsføringstillatelse skal betale. 

3.  I henhold til artikkel 5 nr. 4 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet.  
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4.  Når det gis gebyrreduksjon eller gebyrfritak, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres 

tilsvarende. Når kontoret deretter innkrever hele det aktuelle beløpet, herunder økningen på 10 % som omhandlet i artikkel 

8 nr. 5, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres tilsvarende. 

DEL III 

GEBYR FOR VURDERINGER I FORBINDELSE MED HENVISNINGER INNLEDET PÅ BAKGRUNN AV EVALUERING AV 

DATA FRA LEGEMIDDELOVERVÅKING SOM NEVNT I ARTIKKEL 6 

1.  Gebyret for vurdering av framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 1 skal være 179 000 euro når ett eller to virksomme stoffer 

og/eller en eller to kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen. Gebyret skal forhøyes med 38 800 euro for 

hvert virksomt stoff eller hver kombinasjon av virksomme stoffer som kommer i tillegg fra og med det tredje virksomme 

stoffet eller den tredje kombinasjonen av virksomme stoffer. Gebyret skal ikke overstige 295 400 euro, uansett antall 

virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer. 

 Av gebyrbeløpet skal det samlede vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) være: 

a)  119 333 euro når ett eller to virksomme stoffer og/eller én eller to kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i 

vurderingen, 

b)  145 200 euro når tre virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, 

c)  171 066 euro når fire virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, 

d)  196 933 euro når fem eller flere virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen. 

 Når ett eller to virksomme stoffer og/eller én eller to kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, skal 

kontoret gi vedkommende nasjonale myndigheter vederlag for rapportørens og medrapportørens/medrapportørenes tjenester 

ved å dele det samlede vederlaget likt. 

 Når tre eller flere virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, skal kontoret gi 

vedkommende nasjonale myndigheter vederlag for rapportørens og medrapportørens/medrapportørenes tjenester ved 

a)  å dele det samlede vederlaget likt mellom vedkommende nasjonale myndigheter, og 

b)  deretter øke rapportørens vederlag med 1 000 euro når tre virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme 

stoffer inngår, med 2 000 euro når fire virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår, og med 

3 000 euro når fem eller flere virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår. Økningen skal tas 

fra de delene av gebyret som tilfaller kontoret og medrapportøren(e), som hver skal bidra med samme beløp. 

2.  For å kunne beregne beløpet som skal innkreves av den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse i henhold til artikkel 6 

nr. 4, skal kontoret beregne den andel av gebyrpliktige enheter som den enkelte berørte innehaver av markeds-

føringstillatelse innehar av det samlede antallet faktureringsenheter som innehas av alle innehavere av markeds-

føringstillatelse som omfattes av framgangsmåten. 

 Den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse skal betale et beløp som beregnes ved: 

a)  å dele det samlede gebyrbeløpet mellom innehaverne av markedsføringstillatelse i forhold til antallet gebyrpliktige 

enheter, og 
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b)  deretter anvende den gebyrreduksjonen som er fastlagt i punkt 4 i denne delen, samt det gebyrfritaket som er nevnt i 

artikkel 1 nr. 4, når det er relevant. 

 Når gebyrreduksjon eller gebyrfritak anvendes, skal vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) også endres 

tilsvarende. Når kontoret senere innkrever hele det aktuelle beløpet, herunder økningen på 10 % som omhandlet i artikkel 8 

nr. 5, skal vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) også endres tilsvarende. 

3.  I henhold til artikkel 6 nr. 5 er beløpet som innehaveren av markedsføringstillatelse skal betale, to tredjedeler av det aktuelle 

gebyret som er fastlagt i punkt 1 i denne delen. Små og mellomstore bedrifter skal betale 60 % av dette beløpet. 

 Det samlede vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) innenfor rammen av et av de reduserte gebyrene som er nevnt 

i første ledd, skal forholdsmessig svare til samme andel som det samlede vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) 

innenfor rammen av gebyret fastlagt i punkt 1 i denne delen for vurderinger der det inngår ett eller to virksomme stoffer 

og/eller én eller to kombinasjoner av virksomme stoffer. Kontoret skal dele dette beløpet likt mellom vedkommende 

nasjonale myndigheter for rapportørens og medrapportørene(s) tjenester. 

4.  I henhold til artikkel 6 nr. 6 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet. 

DEL IV 

ÅRLIG GEBYR FOR INFORMASJONSTEKNOLOGISYSTEMER OG OVERVÅKING AV MEDISINSK LITTERATUR SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 7 

1.  Det årlige gebyret skal være 67 euro per gebyrpliktig enhet. 

2. I henhold til artikkel 7 nr. 3 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet. 

3.  Innehavere av markedsføringstillatelse for slike legemidler som er nevnt i artikkel 7 nr. 4, skal betale 80 % av beløpet som 

får anvendelse for de gebyrpliktige enhetene som motsvarer disse legemidlene. 

DEL V 

RESULTATOPPLYSNINGER 

Følgende opplysninger gjelder hvert kalenderår: 

Antall ansatte i kontoret som arbeider med legemiddelovervåking i henhold til unionsrettsakter som får anvendelse i 
referanseperioden, med angivelse av personale avsatt til virksomhet tilsvarende hvert av gebyrene som er nevnt i  
artikkel 4–7. 

Antall timer satt ut til tredjemann, med angivelse av virksomhet og påløpte kostnader. 

Samlede kostnader forbundet med legemiddelovervåking, samt en oversikt over kostnader til personale og øvrige 
kostnader i forbindelse med virksomhet som motsvarer hvert av de gebyrer som er nevnt i artikkel 4–7. 

Antall framgangsmåter for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter samt antall innehavere av 
markedsføringstillatelse og antall gebyrpliktige enheter per framgangsmåte; antall framlagte rapporter per framgangsmåte 
og antall innehavere av markedsføringstillatelse som har lagt fram en felles periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport. 

Antall framgangsmåter for vurdering av utkast til protokoll og av endelige rapporter som gjelder sikkerhetsstudier etter at 
tillatelse er gitt; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har lagt fram et utkast til protokoll; antall innehavere av 
markedsføringstillatelse som har lagt fram en sluttrapport; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har lagt fram 
en felles studie. 
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Antall framgangsmåter som gjelder henvisninger innledet på bakgrunn av evaluering av data fra legemiddelovervåking 
samt antall innehavere av markedsføringstillatelse og antall gebyrpliktige enheter per innehaver av markedsføringstillatelse 
og per framgangsmåte. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse som har påberopt seg status som liten eller mellomstor bedrift, og som er 
involvert i hver framgangsmåte; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har fått avslag på denne søknaden om 
status. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse som har påberopt seg status som svært liten bedrift; antall innehavere av 
markedsføringstillatelse som har fått avslag på søknaden om gebyrfritak. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse for legemidler nevnt i artikkel 7 nr. 4 som har fått redusert det årlige gebyret; 
antall gebyrpliktige enheter per berørt innehaver av markedsføringstillatelse. 

Antall utsendte fakturaer og innkrevde årlige gebyrer i henhold til ordningen med årlig gebyr samt gjennomsnittlig og 
samlet beløp fakturert til innehavere av markedsføringstillatelse. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse som har påberopt seg status som liten eller mellomstor bedrift, eller svært 
liten bedrift, for hver anvendelse av det årlige gebyret; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har fått avslag på 
denne søknaden om status. 

Antall rapportører og medrapportører som er utpekt per medlemsstat og per type framgangsmåte. 

Antall arbeidstimer nedlagt av rapportøren og medrapportøren(e) per framgangsmåte på grunnlag av opplysninger til 
kontoret fra vedkommende nasjonale myndigheter. 

 


