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Ændringsforslag 14
Åsa Westlund

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forureningen af vand og jord med 
affald fra medicinalindustrien er et nyt 
miljøproblem og udgør et nyt 
folkesundhedsproblem. Der er behov for 
foranstaltninger til reduktion af de 
potentielle skadelige virkninger på det 
europæiske miljø, navnlig på 
overfladevand, grundvand og drikkevand, 
samt på folkesundheden. Derfor bør der 
også træffes foranstaltninger med henblik 
på at kontrollere lægemidlers negative 
miljømæssige virkninger på 
folkesundheden og miljøet. Konsekvensen 
bør ikke være en inddragelse af tilladelsen 
for lægemidler, der er nødvendige i 
forbindelse med behandlingen af 
livstruende eller alvorlige sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 15
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Lægemidler er biologisk aktive i 
mennesker på grund af deres iboende 
egenskaber og fremstilles ofte på en måde, 
så de forbliver uændrede hele vejen rundt 
i den menneskelige krop. Midlernes 
stabilitet betyder, at de stadig har deres 
virkning uden for den menneskelige krop, 
hvilket kan medføre miljøproblemer, som 
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igen kan påvirke folkesundheden. 
Kompetente myndigheder bør kontrollere 
lægemidlers negative indvirkninger på 
miljøet, så agenturet kan revurdere 
risk/benefit-forholdet.

Or. en

Begrundelse

Affald fra medicinalindustrien i miljøet er et kendt problem. Det er ikke blot et spørgsmål om 
miljøbeskyttelse, men også om folkesundhed gennem miljøet. Lægemiddelovervågningen bør 
udvides, så den også omfatter de negative indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 16
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturets vigtigste opgaver på området 
for lægemiddelovervågning, jf. forordning 
(EF) nr. 726/2004, skal videreføres og 
videreudvikles, navnlig med hensyn til 
forvaltning af Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og 
datanet (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen") og
koordinering af medlemsstaternes 
sikkerhedsmeddelelser.

4. Agenturets vigtigste opgaver på området 
for lægemiddelovervågning, jf. forordning 
(EF) nr. 726/2004, skal videreføres og 
videreudvikles, navnlig med hensyn til 
forvaltning af Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og 
datanet (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), koordinering 
af medlemsstaternes 
sikkerhedsmeddelelser og oplysning til 
offentligheden om sikkerhedsspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ret til at få flere oplysninger om anliggender vedrørende 
lægemiddelovervågning og om risk/benefit-forholdet for deres lægemidler. Agenturets rolle 
som pålidelig, uafhængig informationskilde er af stor betydning.
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Ændringsforslag 17
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturets vigtigste opgaver på området 
for lægemiddelovervågning, jf. forordning 
(EF) nr. 726/2004, skal videreføres og 
videreudvikles, navnlig med hensyn til 
forvaltning af Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og 
datanet (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen") og
koordinering af medlemsstaternes 
sikkerhedsmeddelelser.

4. Agenturets vigtigste opgaver på området 
for lægemiddelovervågning, jf. forordning 
(EF) nr. 726/2004, skal videreføres og 
videreudvikles, navnlig med hensyn til 
forvaltning af Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og 
datanet (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), koordinering 
af medlemsstaternes 
sikkerhedsmeddelelser og oplysning til 
offentligheden om sikkerhedsspørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 18
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. 
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i EU, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. I stedet bør
Eudravigilance-databasen samtidig 
underrette de relevante medlemsstater om 
indberetninger fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. For at sikre 
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offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

oplysninger af høj kvalitet bør 
medlemsstaterne støtte udviklingen af 
fagkundskaben hos de nationale og 
regionale centre for 
lægemiddelovervågning. De nationale 
kompetente myndigheder bør indsamle 
indberetningerne fra disse centre og 
herefter overføre data til Eudravigilance-
databasen. Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

Or. en

Begrundelse

Lokale og nationale grupper med ekspertise i lægemiddelovervågning er tæt på befolkningen 
og er de rette til at indsamle og fortolke oplysninger om lægemidlers bivirkninger korrekt 
(som følge af sproget, kulturen og livsstilen). For at sikre at der overføres oplysninger af høj 
kvalitet til Eudravigilance-databasen, skal patienter, sundhedspersoner og indehavere af 
markedsføringstilladelser indberette lægemidlers bivirkninger til nationale og lokale centre 
for lægemiddelovervågning. Ellers kan oplysningerne ikke fortolkes korrekt, hvormed deres 
kvalitet forringes.

Ændringsforslag 19
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
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markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav.
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav.
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang på alle EU's officielle sprog.

Or. ro

Ændringsforslag 20
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav.

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. I stedet bør 
de pågældende medlemsstater samtidig 
underrettes via Eudravigilance-databasen 
om indberetninger fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. For at sikre 
oplysninger af høj kvalitet bør 
medlemsstaterne støtte udviklingen af 
fagkundskaben hos de nationale og 
regionale centre for 
lægemiddelovervågning. De nationale 
kompetente myndigheder bør indsamle 
indberetningerne fra disse centre og 
overføre dataene til Eudravigilance-
databasen. Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
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adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

Or. ro

Ændringsforslag 21
Anne Delvaux

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. 
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i EU, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. I stedet bør 
Eudravigilance-databasen samtidig 
underrette de relevante medlemsstater om 
indberetninger fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. For at sikre 
oplysninger af høj kvalitet bør 
medlemsstaterne støtte udviklingen af 
fagkundskaben hos de nationale og 
regionale centre for 
lægemiddelovervågning. De nationale 
kompetente myndigheder bør indsamle 
indberetningerne fra disse centre og 
herefter overføre data til Eudravigilance-
databasen.
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
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omfang.

Or. en

Ændringsforslag 22
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsspørgsmål bør der 
oprettes en europæisk webportal om 
lægemiddelsikkerhed, der skal forvaltes af 
agenturet.

6. For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsspørgsmål bør der 
oprettes en europæisk webportal om 
lægemiddelsikkerhed, der skal forvaltes af 
agenturet på alle EU's officielle sprog.

Or. ro

Ændringsforslag 23
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og 
tilrettelæggelse af 

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på EU-plan bør 
der nedsættes et nyt videnskabeligt udvalg
under agenturet, nemlig Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning.
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sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

Or. en

Begrundelse

Fagkundskaben i Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning (PRAC) bør være større end i koordineringsgruppen.
Koordineringsgruppen har ingen særlig fagkundskab inden for lægemiddelovervågning – den 
har til opgave at afveje forholdet mellem fordele og risici som helhed.

Ændringsforslag 24
Oreste Rossi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af et medlem pr. 
medlemsstat og syv medlemmer, som er 
udpeget af Kommissionen, hvoraf en bør 
repræsentere sundhedspersoner, og en 
bør repræsentere patienterne. Disse 
medlemmer bør have kompetence inden 
for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

Or. it
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Begrundelse

Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning bør være fuldt 
ud repræsentativt, hvilket vil sige, at hver medlemsstat samt sundhedspersoner og patienter 
bør have ret til gennem egne repræsentanter at deltage i drøftelserne og fremlægge deres 
synspunkter uafhængigt af hinanden.

Ændringsforslag 25
Philippe Juvin

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Vurdering af Risk/benefit-forholdet inden 
for Lægemiddelovervågning. Dette udvalg 
bør sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres 
i hele teksten.)

Or. fr

Begrundelse

Navnet Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning er for 
restriktivt og tager ikke højde for behovet for en analyse af risk/benefit-forholdet for et 
lægemiddel, men fremhæver risikoanalysen særskilt. Ikke desto mindre omfatter udvalgets 
område "alle spørgsmål vedrørende […] lægemiddelovervågning" (forslag til forordning, 
artikel 1, punkt 12).
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Ændringsforslag 26
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Der bør 
fastsættes bestemmelser om opkrævning 
af gebyr fra indehavere af 
markedsføringstilladelser, således at 
aktiviteter i forbindelse med 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Forvaltningen 
af de opkrævede midler bær være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed.

11. Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ret til at få flere oplysninger om anliggender vedrørende 
lægemiddelovervågning og om risk/benefit-forholdet for deres lægemidler. Agenturets rolle 
som pålidelig, uafhængig informationskilde er af stor betydning.

Ændringsforslag 27
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Der bør 
fastsættes bestemmelser om opkrævning 

11. Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering.
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af gebyr fra indehavere af 
markedsføringstilladelser, således at 
aktiviteter i forbindelse med 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Forvaltningen 
af de opkrævede midler bær være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter i forbindelse med lægemiddelovervågning bør være offentligt finansierede – både 
for at sikre aktiviteternes uafhængighed, og fordi medlemsstaterne bærer omkostningerne 
forbundet med bivirkningerne, både hvad angår sygeligheden og dødeligheden. Ifølge 
Kommissionen vurderes det, "at 5 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes en bivirkning, 5 % 
af alle sygehuspatienter lider af bivirkninger, og bivirkninger er den femte mest hyppige 
årsag til død på hospitalet". Offentlig finansiering af aktiviteter i forbindelse med 
lægemiddelovervågning bør betragtes som en investering.

Ændringsforslag 28
Anne Delvaux

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Der bør 
fastsættes bestemmelser om opkrævning 
af gebyr fra indehavere af 
markedsføringstilladelser, således at 
aktiviteter i forbindelse med 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Forvaltningen 
af de opkrævede midler bær være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed.

11. Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Anne Delvaux

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

15. For et netop godkendt lægemiddel, 
som har været på markedet i mindre end 
tre år, eller hvis et lægemiddel godkendes 
på betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, som skal mærkes med 
en sort trekant og ledsages af et tilhørende 
forklarende produktresume, som skal 
fremgå af indlægssedlen, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
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overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler. Patientindberetninger 
bør altid udarbejdes med hjælp fra en 
sundhedsperson.

Or. es

Ændringsforslag 31
Anja Weisgerber

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter
og sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges løbende på markedet. Som ved 
andre lægemidler bør patienter og 
sundhedspersoner tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og en offentlig 
tilgængelig liste over disse lægemidler bør 
ajourføres af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, som er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 
2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af humanmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur [12] (i det 
følgende benævnt "agenturet").

Or. en
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Begrundelse

Der er store problemer med overholdelse af kravene, hvilket har alvorlige konsekvenser for 
patienternes helbred, hvilket igen medfører en byrde for de nationale sundhedssystemer. En 
så markant sprogbrug kan endvidere betyde, at patienter ikke overholder 
behandlingskravene, og at indberetningen af eventuelle bivirkninger ved produkter, der ikke 
er indeholdt i denne produktkategori, indirekte påvirkes. Patienter og sundhedspersoner bør 
tilskyndes til at indberette alle eventuelle bivirkninger.

Ændringsforslag 32
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

15. For et netop godkendt lægemiddel, 
som har været på markedet i mindre end 
tre år, eller hvis et lægemiddel godkendes 
på betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, som skal mærkes med 
en sort trekant ▼ og ledsages af et 
tilhørende forklarende produktresume, 
som skal fremgå af yderemballagen og af 
indlægssedlen, og agenturet bør ajourføre 
en offentlig tilgængelig liste over disse 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Særlige advarsler vedrørende alle netop godkendte lægemidler samt intensiv overvågning af 
lægemidler vil gøre det lettere for både sundhedspersoner og patienter at finde ud af, hvilke 
lægemidler på markedet der netop er blevet godkendt inden for højst tre år, og vil medføre, at 
sundhedspersoner og patienter bliver mere opmærksomme på at indberette eventuelle 
bivirkninger



AM\803329DA.doc 17/55 PE438.413v01-00

DA

Ændringsforslag 33
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a Dette direktiv anvendes med 
forbehold af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger1 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger2. Med henblik på at spore, 
undersøge, forstå og forebygge 
bivirkninger, identificere og træffe 
foranstaltninger for at reducere 
lægemidlernes risici og øge deres positive 
virkninger for at beskytte folkesundheden 
bør det være muligt at behandle 
personoplysninger i Eudravigilance-
systemet, mens EU-lovgivningen om 
databeskyttelse stadig overholdes.
1EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
2EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Forslaget omfatter meget følsomme personoplysninger, som bør beskyttes fuldt ud. Se 
udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af april 2009. 
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Ændringsforslag 34
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 3 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 2, litra b), affattes således:
b) ansøgeren godtgør, at lægemidlet 
udgør en væsentlig terapeutisk, 
videnskabelig eller teknologisk 
nyskabelse, eller at en godkendelse af 
lægemidlet i overensstemmelse med denne 
forordning er i patienternes interesse eller 
kan medføre en øget tilgængelighed af et 
lægemiddel for patienterne eller 
dyresundheden på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Det har i praksis vist sig, at den nuværende ordlyd har medført, at ansøgninger om 
centraliseret markedsføringstilladelse er blevet afvist, på grund af en snæver udlægning af 
patientens interesser. Hvad angår tilgængeligheden af lægemidler, som især er et problem i 
mindre medlemsstater, er dette en beklagelig praksis. Det bør derfor tydeliggøres, at enhver 
øgning af tilgængeligheden af lægemidler bør retfærdiggøre adgang til den centraliserede 
procedure.

Ændringsforslag 35
Philippe Juvin

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 5 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende 
punktum:

1) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende 
punktum:

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
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Rådgivende Udvalg for Risikovurdering
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa)."

Rådgivende Udvalg for Vurdering af 
Risk/benefit-forholdet inden for 
Lægemiddelovervågning, jf. artikel 56, 
stk.1, litra aa)."

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres 
i hele teksten.)

Or. fr

Begrundelse

Navnet Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning er for 
restriktivt og tager ikke højde for behovet for en analyse af risk/benefit-forholdet for et 
lægemiddel, men fremhæver risikoanalysen særskilt. Ikke desto mindre omfatter udvalgets 
område "alle spørgsmål vedrørende […] lægemiddelovervågning" (forslag til forordning, 
artikel 1, punkt 12).

Ændringsforslag 36
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 5 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa)."

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af 
Udvalget for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa)."

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en horisontal ændring, som gælder for hele forslaget. Forslaget vedrører 
oprettelsen af et Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning 
og tildeler dette udvalg betydelige opgaver inden for lægemiddelovervågning, men tildeler det 
blot en rådgivende rolle og ingen myndighed. Udvalgets rolle bør styrkes, og det skal 
afspejles i dets titel.
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Ændringsforslag 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 4
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 10a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter udstedelsen af en 
markedsføringstilladelse kan agenturet 
kræve, at en indehaver af en 
markedsføringstilladelse gennemfører en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, hvis der er usikkerhed med 
hensyn til risiciene ved et godkendt 
lægemiddel. Kravet skal fremsættes 
skriftligt, indeholde detaljerede 
begrundelser og målsætninger og 
tidsramme for fremlæggelse og 
gennemførelse af undersøgelsen.

1. Efter udstedelsen af en 
markedsføringstilladelse kan agenturet 
kræve, at en indehaver af en 
markedsføringstilladelse gennemfører en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, hvis der er usikkerhed med 
hensyn til risiciene ved et godkendt 
lægemiddel. Kravet skal fremsættes 
skriftligt, indeholde detaljerede 
begrundelser på grundlag af 
videnskabelige argumenter og 
målsætninger og tidsramme for 
fremlæggelse og gennemførelse af 
undersøgelsen.

Or. fr

Begrundelse

Når der anmodes om en yderligere sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til markedsføring, 
bør anmodningen bygge på en videnskabelig begrundelse. Kommissionens forslag er ikke 
præcist nok, hvad dette angår.

Ændringsforslag 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 4
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 10a - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de forklaringer, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
har afgivet, trækker Kommissionen kravet 
tilbage eller bekræfter det. Hvis 

3. På grundlag af de forklaringer, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
har afgivet, trækker Kommissionen kravet 
tilbage eller bekræfter det. Hvis 
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Kommissionen bekræfter kravet, ændres 
markedsføringstilladelsen, således at kravet 
indgår som en betingelse for 
markedsføringstilladelse, og 
risikostyringssystemet ajourføres i 
overensstemmelse hermed."

Kommissionen bekræfter kravet, ændres 
markedsføringstilladelsen, således at kravet 
indgår som en betingelse for 
markedsføringstilladelse, og 
risikostyringssystemet ajourføres i 
overensstemmelse hermed. Uanset om 
kravet bekræftes eller trækkes tilbage, 
skal Kommissionen angive en udførlig 
begrundelse for sin afgørelse, som skal 
registreres behørigt."

Or. es

Ændringsforslag 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 5 b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. En markedsføringstilladelse, der er 
blevet fornyet, har ubegrænset gyldighed, 
medmindre Kommissionen af berettigede 
grunde med relation til 
lægemiddelovervågning eller til 
utilstrækkelig eksponering for lægemidlet
beslutter at forny den i endnu én femårs 
periode i overensstemmelse med stk. 2."

"3. En markedsføringstilladelse, der er 
blevet fornyet, har ubegrænset gyldighed, 
medmindre den kompetente myndighed af 
berettigede grunde med relation til 
lægemiddelovervågning beslutter at forny 
den i endnu én femårs periode i 
overensstemmelse med stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Fordelene ved den harmoniserede og forenklede tilgang, som er tilstræbt i det nuværende 
forslag, bør bevares. Det nye forslag bør ikke regrediere i forhold til de forbedringer, der 
blev indført med den tidligere ændring af lægemiddellovgivningen, som havde til formål at 
reducere antallet af forlængelsesprocedurer. Den oprindelige ordlyd vedrørende den 
afgørende myndighed bør bevares.
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Ændringsforslag 40
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 5 c
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 14 - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"8. Under særlige omstændigheder og efter 
samråd med ansøgeren kan tilladelsen 
udstedes på betingelse af, at ansøgeren 
opfylder bestemte betingelser, navnlig for 
så vidt angår lægemidlets sikkerhed, 
orientering af de kompetente myndigheder 
om enhver hændelse i tilknytning til 
anvendelsen og om de foranstaltninger, der 
skal træffes. En sådan tilladelse kan kun 
udstedes af objektive og beviselige grunde, 
hvis ansøgeren kan påvise, at han ikke er i 
stand til at fremskaffe fuldstændige 
oplysninger om lægemidlets virkning og 
sikkerhed ved normal forskriftsmæssig 
brug, og skal baseres på én af de 
begrundelser, der er nævnt i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF. Opretholdelse af 
tilladelsen afhænger af en fornyet årlig 
vurdering af disse betingelser."

"8. Under særlige omstændigheder og efter 
samråd med ansøgeren kan tilladelsen 
udstedes på betingelse af, at ansøgeren 
indfører specifikke procedurer, navnlig for 
så vidt angår lægemidlets sikkerhed, 
orientering af de kompetente myndigheder 
om enhver hændelse i tilknytning til 
anvendelsen og om de foranstaltninger, der 
skal træffes. En sådan tilladelse kan kun 
udstedes af objektive og beviselige grunde, 
hvis ansøgeren kan påvise, at han ikke er i 
stand til at fremskaffe fuldstændige 
oplysninger om lægemidlets virkning og 
sikkerhed ved normal forskriftsmæssig 
brug, og skal baseres på én af de 
begrundelser, der er nævnt i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF. Opretholdelse af 
tilladelsen afhænger af en fornyet årlig 
vurdering af disse betingelser."

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i den eksisterende lovgivning sikrer strammere kriterier og en bedre beskyttelse af 
forbrugerne mod risikoen for en for tidlig markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 21 - stk. 2 - andet afsnit
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravet skal fremsættes skriftligt, indeholde 
detaljerede begrundelser og en tidsramme 
for forelæggelsen af den detaljerede 
beskrivelse af risikostyringssystemet.

Kravet skal fremsættes skriftligt, indeholde 
detaljerede begrundelser på grundlag af 
videnskabelige argumenter og en 
tidsramme for forelæggelsen af den 
detaljerede beskrivelse af 
risikostyringssystemet.

Or. fr

Begrundelse

Når der anmodes om en udførlig beskrivelse af risikostyringssystemet, bør anmodningen 
bygge på en videnskabelig begrundelse. Kommissionens forslag er ikke præcist nok, hvad 
dette angår.

Ændringsforslag 42
Anja Weisgerber

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 23 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet opstiller og offentliggør en liste 
over humanmedicinske lægemidler, der 
nøje overvåges.

Agenturet opstiller og offentliggør en liste 
over humanmedicinske lægemidler. 

Or. en

Begrundelse

Listen over stoffer og produkter, som er underlagt specifikke betingelser eller krav, bør ikke 
beskrives som noget, "der nøje overvåges", da forskellige lægemidler ikke bør overvåges i 
forskellig grad, og da en så markant sprogbrug kan afskrække patienterne fra at overholde 
behandlingskravene.
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Ændringsforslag 43
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 24 - stk. 2 - tredje afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet samarbejder med 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, patienter og 
forbrugere, om at definere "et passende 
adgangsniveau".

Or. en

Begrundelse

Det bifaldes, at offentligheden og sundhedspersoner tildeles et passende adgangsniveau til 
Eudravigilance-databasen. For at sikre at denne adgang er patientorienteret og opfylder det 
informationsbehov, patienterne har, er det imidlertid nødvendigt, at patient- og 
forbrugerorganisationerne bliver hørt i forbindelse med definitionen af et "passende 
adgangsniveau".

Ændringsforslag 44
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 24 - stk. 2 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, agenturet og Kommission 
har fuldstændig adgang til Eudravigilance-
databasen. Indehavere af 
markedsføringstilladelser har også adgang 
til databasen i det omfang, der er 
nødvendigt, for at de kan opfylde deres 
lægemiddelovervågningsforpligtelser.

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, agenturet og Kommission 
har fuldstændig adgang til Eudravigilance-
databasen. Indehavere af 
markedsføringstilladelser har også adgang 
til databasen i det omfang, der er 
nødvendigt, for at de kan opfylde deres 
lægemiddelovervågningsforpligtelser.
Agenturet samarbejder med alle berørte 
parter, herunder forskningsinstitutioner, 
sundhedspersoner, patienter og 
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forbrugerorganisationer, om at definere 
"et passende adgangsniveau" til 
Eudravigilance-databasen.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør foretage en høring af alle berørte parter med henblik på at vurdere og definere 
et passende adgangsniveau til Eudravigilance-databasen.

Ændringsforslag 45
Corinne Lepage

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 24 - stk. 2 - andet og tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får adgang til 
Eudravigilance-databasen med forskelligt 
adgangsniveau, idet det sikres, at 
personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får fuld adgang til 
Eudravigilance-databasen, idet det sikres, 
at personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.

Oplysningerne i Eudravigilance-
databasen gøres offentligt tilgængelige i et 
aggregeret format med en forklaring om, 
hvordan oplysningerne skal tolkes.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Anne Delvaux

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 24 - stk. 2 - andet og tredje afsnit
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får adgang til 
Eudravigilance-databasen med forskelligt 
adgangsniveau, idet det sikres, at 
personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får adgang til 
Eudravigilance-databasen, idet det sikres, 
at personlige oplysninger i denne database 
beskyttes. Agenturet samarbejder med 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, patienter og 
forbrugere, om at definere "et passende 
adgangsniveau".

Oplysningerne i Eudravigilance-databasen 
gøres offentligt tilgængelige i et aggregeret 
format med en forklaring om, hvordan 
oplysningerne skal tolkes.

Oplysningerne i Eudravigilance-databasen 
gøres offentligt tilgængelige med en 
forklaring om, hvordan oplysningerne skal 
tolkes.

Or. en

Ændringsforslag 47
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede og andre formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at give patienterne mulighed for at indberette bivirkninger direkte til 
sundhedsmyndighederne via andre medier end et websted, så visse kategorier af befolkningen 
ikke udelukkes.
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Ændringsforslag 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne og alle relevante berørte 
parter standardiserede formularer og 
procedurer, herunder webbaserede 
formularer, til sundhedspersoners og 
patienters indberetning af formodede 
bivirkninger.

For at sikre sporing af ordinerede eller 
udleverede biologiske lægemidler eller af 
biologiske lægemidler, der er solgt i EU, 
indeholder de standardiserede formularer 
og procedurer navnet på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, fællesnavnet 
(INN-navnet), lægemidlets navn som 
defineret i artikel 1, stk. 2, samt partiets 
nummer.

Or. en

Begrundelse

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected 
adverse events which shall include means to accurately identify biological medicinal products 
and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products.
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Ændringsforslag 49
Frédérique Ries

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne og relevante berørte 
parter indhold, formater og procedurer, 
der er standardiserede, til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger og 
med henblik på sporing af ordinerede 
eller udleverede biologiske lægemidler 
eller af biologiske lægemidler, der er solgt 
i EU.

Or. en

Begrundelse

En præcis kortlægning af det lægemiddel, der forbindes med en formodet bivirkning, er af 
afgørende betydning for et forsvarligt system til overvågning af lægemidler. Det fremsatte 
ændringsforslag kræver, at agenturet udarbejder indhold, formater og procedurer, der er 
brugervenlige og standardiserede, og som sundhedspersonale og patienter skal anvende ved 
indberetningen af bivirkninger.   

Ændringsforslag 50
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) et resumé af hvert møde i de udvalg, der 
er omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra a) og 
aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

2) mødedagsordener, mødereferater 
ledsaget af de afgørelser, der er truffet, og 
nærmere oplysninger om afstemninger og 
stemmeforklaringer, herunder 
mindretalsudtalelser, for møder i de 
udvalg, der er omhandlet i artikel 56, stk. 
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1, litra a) og aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 126b i direktiv 2004/27/EF "sørger medlemsstaterne for, at den 
kompetente myndighed gør sin egen og sine udvalgs interne forretningsorden, 
mødedagsordener og mødereferater ledsaget af de afgørelser, der er truffet, 
afstemningsresultater og stemmeforklaringer, herunder mindretalsudtalelser, offentligt 
tilgængelige". Den amerikanske lægemiddelstyrelse gør allerede dette, men det er ikke blevet 
gennemført i Europa.

Ændringsforslag 51
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) et resumé af hvert møde i de udvalg, der 
er omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra a) og 
aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

2) mødedagsordener, mødereferater 
ledsaget af de afgørelser, der er truffet, og 
nærmere oplysninger om afstemninger og 
stemmeforklaringer, herunder 
mindretalsudtalelser, for møder i de 
udvalg, der er omhandlet i artikel 56, stk. 
1, litra a) og aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

Or. en

Begrundelse

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).
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Ændringsforslag 52
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
denne forordning

3) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
denne forordning, med en beskrivelse af, 
hvordan de anvendes

Or. en

Begrundelse

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans. Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.

Ændringsforslag 53
Anja Weisgerber

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 4, 4 a (nyt), 4 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) listen over lægemidler, der er under 
nøje overvågning, jf. artikel 23 i denne 
forordning

4) listen over lægemidler, jf. artikel 23 i 
denne forordning, hvis 
markedsføringstilladelse er genstand for 
visse betingelser eller krav
4a) den nyeste elektroniske version af 
indlægssedlen og resuméet af produktets 
egenskaber for alle eksisterende og nye 
lægemidler
4b) en kort dokumenthistorik over 
ændringer af produktoplysningerne

Alle oplysninger på webportalerne om 
lægemiddelsikkerhed, herunder alle 
ovennævnte oplysninger, affattes på et 
letforståeligt sprog.

Or. en

Begrundelse

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Ændringsforslag 54
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) oplysninger om, hvordan formodede 
bivirkninger ved lægemidler indberettes, 
og standardformularer for patienters og 
sundhedspersoner webbaserede

6) oplysninger om, hvordan formodede 
bivirkninger ved lægemidler indberettes,
og standardformularer for patienters og 
sundhedspersoner indberetning af 
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indberetning af bivirkninger bivirkninger

Or. en

Begrundelse

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of  safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Ændringsforslag 55
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) protokoller og offentliggjorte 
sammendrag af resultaterne af 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, som er gennemført i flere 
medlemsstater og omhandlet i artikel 107o 
og 107q i direktiv 2001/83/EF

8) en sammenfatning af protokoller og 
offentliggjorte sammendrag af resultaterne 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring, som er gennemført i 
flere medlemsstater og omhandlet i artikel 
107o og 107q i direktiv 2001/83/EF

Or. en

Begrundelse

Hele protokoller fra sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til markedsføring er 
almindeligvis omfattende dokumenter, hvoraf ikke alle oplysninger er af interesse for 
offentligheden, som ikke deltager operationelt i kliniske undersøgelser. Det vil være mere 
passende at offentliggøre en sammenfatning af protokollerne, da formålet er blot at 
offentliggøre relevante oplysninger om undersøgelsens udformning og slutresultater. Hvis der 
offentliggøres sammendrag af resultaterne i stedet for hele undersøgelsesrapporter, vil det 
også være mere passende at offentliggøre en sammenfatning af protokollerne.
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Ændringsforslag 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 - stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Før denne portal lanceres, foretager 
agenturet en høring af relevante berørte 
parter (herunder patientgrupper, 
sundhedspersoner og 
industrirepræsentanter) for at få deres 
udtalelser.

Or. en

Begrundelse

Før dette websted lanceres, er det vigtigt, at de parter, der berøres af de offentliggjorte 
oplysninger på portalen, bliver hørt af agenturet.

Ændringsforslag 57
Jiří Maštálka

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 27 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger udvalgt medicinsk 
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
søges i.

1. Agenturet overvåger udvalgt medicinsk 
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
søges i. Agenturet overvåger al medicinsk 
litteratur for at finde indberetninger om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder almindeligt anerkendte 
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virksomme stoffer.

Or. en

Begrundelse

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Ændringsforslag 58
Holger Krahmer

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 27 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger udvalgt medicinsk 
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
søges i.

1. Agenturet overvåger udvalgt medicinsk 
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
søges i. Agenturet overvåger al medicinsk 
litteratur for at finde indberetninger om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder almindeligt anerkendte 
virksomme stoffer.

Or. en

Begrundelse

Forslaget kræver, at indehaveren af markedsføringstilladelsen overvåger Eudravigilance-



AM\803329DA.doc 35/55 PE438.413v01-00

DA

databasen for at se, hvad der er omfattet af Det Europæiske Lægemiddelagentur, og selv 
overvåger anden medicinsk litteratur og andre lægemidler, som ikke er omfattet af agenturet.
Hvad angår almindeligt anerkendte virksomme stoffer kan Det Europæiske 
Lægemiddelagentur udføre denne opgave, eftersom de databaser, der søges i, er de samme, 
som alle indehavere af markedsføringstilladelser, der har almindeligt anerkendte 
ingredienser til fælles, søger i. Det er således fornuftigt at kræve, at Det Europæiske 
Lægemiddelagentur udfører denne opgave for alle almindeligt anerkendte stoffer, og det er 
effektivt (kun én gang).

Ændringsforslag 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 27 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Eftersom visse lægemidler medfører 
bivirkninger, bør agenturet eller de 
kompetente myndigheder muliggøre 
forpligtelsen til at bekræfte diagnosen før 
opstart af behandling med brug af de 
pågældende lægemidler.

Or. es

Ændringsforslag 60
Mairead McGuinness

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 27 - stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger udvalgt medicinsk
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 

1. Agenturet overvåger den medicinske
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
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søges i. søges i.
2. Agenturet indfører relevante oplysninger 
fra den udvalgte litteratur i 
Eudravigilance-databasen.

2. Agenturet indfører relevante oplysninger 
fra litteraturen i Eudravigilance-databasen.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør gennemgå al medicinsk litteratur for at finde alment anerkendte stoffer; ellers 
vil formålet om at reducere arbejdsbyrden for indehaveren af markedsføringstilladelsen ikke 
blive opfyldt, da indehaveren af markedsføringstilladelsen vil være nødt til at holde øje med, 
hvilken litteratur agenturet overvåger, og selv overvåge al anden litteratur.

Ændringsforslag 61
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for
Lægemiddelovervågning vurderer de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger.

3. Udvalget for Lægemiddelovervågning 
vurderer på videnskabelig vis risk/benefit-
forholdet for lægemidlet på grundlag af 
alle tilgængelige oplysninger, herunder de 
periodiske, opdaterede indberetninger
samt de data, som er indtastet i 
Eudravigilance-databasen.

Senest 90 dage efter modtagelsen af den 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetning udarbejder 
udvalget en vurderingsrapport og sender 
den til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Senest 90 dage efter modtagelsen af den 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetning udarbejder 
udvalget en videnskabelig rapport om 
risk/benefit-forholdet for lægemidlet og 
sender den til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og 
koordineringsgruppen.

Senest 30 dage efter modtagelsen af 
vurderingsrapporten kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætte 
bemærkninger for agenturet.

Senest 30 dage efter modtagelsen af 
vurderingsrapporten kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og 
koordineringsgruppen fremsætte 
bemærkninger for Udvalget for 
Lægemiddelovervågning.

Ved det første møde efter udløbet af fristen Ved det første møde efter udløbet af fristen 



AM\803329DA.doc 37/55 PE438.413v01-00

DA

for bemærkninger fra indehaveren af 
markedsføringstilladelse vedtager Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelsen.

for bemærkninger fra indehaveren af 
markedsføringstilladelse og 
koordineringsgruppen vedtager Udvalget 
for Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger.

Med virkning fra [indsæt datoen 18 
måneder efter den i artikel 3 nævnte dato] 
offentliggøres vurderingsrapporterne 
straks på EU's portal om 
lægemiddelsikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Den videnskabelige vurderingsrapport, som udarbejdes af ordføreren, skal være baseret på 
de data, som indsendes af virksomheder (periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger og 
data opnået ved de kliniske undersøgelser samt undersøgelser, som er gennemført, efter at der 
er givet tilladelse til markedsføring) samt på de data, som fås fra 
lægemiddelovervågningssystemerne i de forskellige medlemsstater (herunder indberetninger 
fra sundhedspersoner og patienter).

Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 - stk. 4 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest 30 dage efter at Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning har modtaget 
rapporten, behandler Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler rapporten 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
den pågældende markedsføringstilladelse.

4. Senest 30 dage efter vedtagelsen af 
rapporten, behandler Udvalget for 
Lægemiddelovervågning rapporten og 
vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
den pågældende markedsføringstilladelse.

Or. en
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Begrundelse

Udvalget for Lægemiddelovervågning bør have udvidede beføjelser i forhold til CHMP og 
koordineringsgruppen. Hverken CHMP eller koordineringsgruppen har særlig fagkundskab 
inden for lægemiddelovervågning - den har til opgave at afveje forholdet mellem fordele og 
risici som helhed. Udvalget for Lægemiddelovervågningen har ansvaret for 
lægemiddelovervågningen, og for at undgå unødig fordobling af roller bør det have ret til at 
stille forslag direkte til Kommissionen.

Ændringsforslag 63
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26.

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte 
evalueringsrapporter, udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26.

Or. en

Begrundelse

Åbenhed er vigtig for at genoprette patienternes og borgerne tillid til 
sundhedsmyndighedernes ansvarlighed.

Ændringsforslag 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte endelige 
udtalelser og endelige afgørelser 
offentliggøres via den europæiske 
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lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26. webportal om lægemiddelsikkerhed, jf. 
artikel 26.

Or. fr

Begrundelse

De data, der offentliggøres på denne webportal, skal være fuldstændige, men ikke komplekse.

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra Kommissionen 
deltager agenturet i samarbejde med 
medlemsstaterne i international 
harmonisering og standardisering af 
tekniske foranstaltninger inden for 
lægemiddelovervågning. 

Efter anmodning fra Kommissionen 
deltager agenturet i samarbejde med 
medlemsstaterne og alle berørte parter i 
international harmonisering og 
standardisering af tekniske foranstaltninger 
inden for lægemiddelovervågning. Dette 
arbejde skal tage udgangspunkt i 
patientbehov og udføres i et 
videnskabeligt perspektiv.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 108 i 
direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag 66
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28e a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28ea
Miljøkontrol

Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
myndigheder til at kontrollere 
lægemidlers negative indvirkninger på 
miljøet. Hvis en af disse myndigheder 
opdager en miljørisiko, der er højere end 
angivet i vurderingen i henhold til artikel 
8, stk. 3, litra c a), eller hvis den finder 
nye skadelige miljøvirkninger, skal den 
straks meddele alle resultaterne til den 
kompetente instans, der skal videresende 
disse resultater til Agenturet. Når 
Agenturet modtager disse oplysninger, 
skal det vurdere, hvorvidt forholdet 
mellem risici og fordele fortsat er positivt 
under hensyntagen til de nye resultater. 

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningen bør udvides, så den også omfatter de negative indvirkninger på 
miljøet. 

Ændringsforslag 67
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet foretager en regelmæssig 
revision af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver og 
indberetter resultaterne til bestyrelsen hvert 
andet år.

Agenturet foretager en regelmæssig 
uafhængig revision af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver og 
indberetter resultaterne til bestyrelsen hvert 
andet år.

Or. en
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Begrundelse

Udkastet til direktiv foreslår uafhængig revision for medlemsstaterne (Ændringsforslag 13). 
Vedrørende Agenturet indeholder artikel 28f i forslaget til forordning en tilsvarende 
bestemmelse, der bør omarbejdes i overensstemmelse hermed for at sikre konsekvens.

Ændringsforslag 68
Åsa Westlund

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28fa
Miljøovervågning og -beskyttelse
Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
nationale myndigheder, der skal 
kontrollere lægemidlers negative 
miljømæssige virkninger på 
folkesundheden og miljøet. Hvis en af 
disse myndigheder identificerer en 
miljørisiko, der er større end angivet i 
evalueringen i henhold til artikel 8, stk. 3, 
litra ca), eller hvis den opdager nye 
negative miljøpåvirkninger, skal den 
straks fremsende alle resultaterne til Det 
Europæiske Lægemiddelagentur og til 
den kompetente myndighed. Når 
Agenturet modtager disse oplysninger, 
skal det vurdere, hvorvidt forholdet 
mellem risici og fordele fortsat er positivt 
under hensyntagen til de nye resultater. 
Dette må ikke føre til inddragelse af 
tilladelsen for lægemidler, der er 
nødvendige i forbindelse med 
behandlingen af livstruende eller 
alvorlige sygdomme.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 12 - litra a
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 56 - stk. 1 - litra aa

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som har ansvaret 
for at rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler og 
koordinationsgruppen om alle spørgsmål 
vedrørende overvågning af 
humanmedicinske lægemidler".

"aa) Udvalget for Lægemiddelovervågning, 
som har ansvaret for 
lægemiddelovervågningsvurderingen af 
de lægemidler, der findes på markedet i 
overensstemmelse med den centraliserede
procedure".

Or. en

Begrundelse

Dette udvalg bør have samme beføjelse til at komme med anbefalinger som det europæiske 
udvalg med ansvar for markedsføringstilladelse (Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler). Efter analyse og diskussion af vurderinger foretaget af medlemslandene under 
udvalgets supervision bør det være i stand til at komme med et forslag direkte til 
Kommissionen om at inddrage eller ændre en markedsføringstilladelse uden at skulle arbejde 
under markedsføringstilladelsesudvalgenes formynderskab. 

Efter analyse og diskussion af vurderinger foretaget af medlemslandene under udvalgets 
supervision bør det være i stand til at komme med et forslag direkte til Kommissionen om at 
inddrage eller ændre en markedsføringstilladelse uden at skulle arbejde under forskellige 
markedsføringstilladelsesudvalgs formynderskab.

Ændringsforslag 70
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 12 - litra b a (ny)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 56 - stk. 1 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a litra g) affattes således:
"litra g) en administrerende 
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generaldirektør, der varetager de i 
artikel 64 nævnte opgaver"

Or. en

Begrundelse

Præciseringen afspejler Agenturets struktur, størrelse og opgaver. I de seneste år er 
forskelligheden af nye opgaver vokset betydeligt. Nu er Agenturet det næststørste i EU med 
600 medarbejdere. Derfor skal betegnelsen administrerende direktør erstattes med 
administrerende generaldirektør og ændres i hele forordningen.

Ændringsforslag 71
Pilar Ayuso

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 13 - litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indehavere af markedsføringstilladelser 
fremlægger senest den -/- (indsæt dato -
atten måneder efter 
ændringsforordningens ikrafttrædelse) ad 
elektronisk vej oplysninger om alle 
lægemidler, der er godkendt eller 
registreret i Fællesskabet, for agenturet i 
det format, der er omhandlet i litra a)

b) indehavere af markedsføringstilladelser 
fremlægger senest den -/- (indsæt dato -
tredive måneder efter 
ændringsforordningens ikrafttrædelse) ad 
elektronisk vej oplysninger om alle 
lægemidler, der er godkendt eller 
registreret i Fællesskabet, for agenturet i 
det format, der er omhandlet i litra a)

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af antallet af tilgængelige lægemidler og den fornødne informationskvalitet bør 
tidsfristen for indgivelse af al den krævede information forlænges. 

Ændringsforslag 72
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

1. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

a) ti medlemmer og ti suppleanter, der 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af 
forslag fra de nationale kompetente 
myndigheder

a) ti medlemmer og ti suppleanter, der 
udpeges af bestyrelsen efter samråd med
de nationale kompetente myndigheder og 
på baggrund af deres relevante ekspertise 
inden for lægemiddelovervågning og 
risikovurdering af humanmedicinske 
lægemidler som fastlagt i stk. 2

b) fem medlemmer og fem suppleanter, der 
efter høring af Europa-Parlamentet 
udpeges af Kommissionen på grundlag af 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

b) yderligere syv medlemmer og fem 
suppleanter, der udpeges af 
Kommissionen, heriblandt mindst en 
professionel sundhedsrepræsentant, og 
mindst en patientrepræsentant, efter 
høring af Europa-Parlamentet og på 
grundlag af en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

En medlemsstat kan bede en anden 
medlemsstat om at repræsentere den i 
udvalget.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Kommissionen kan ændre antallet af 
medlemmer og suppleanter på baggrund 
af tekniske og videnskabelige behov. 
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 87, stk. 2a.

Or. en

Begrundelse

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
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Committee for Advanced Therapies. 

Ændringsforslag 73
Oreste Rossi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 14
Forordning (EF) nr.726/2004
Artikel 61a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

1. Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

a) ti medlemmer og ti suppleanter, der 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af 
forslag fra de nationale kompetente 
myndigheder

a) et medlem og en suppleant for hvert 
medlemsland, der udpeges af bestyrelsen 
for den kompetente nationale myndighed i 
enighed med bestyrelsen

b) fem medlemmer og fem suppleanter, der
efter høring af Europa-Parlamentet 
udpeges af Kommissionen på grundlag af 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

b) syv medlemmer og syv suppleanter, der 
efter høring af Europa-Parlamentet 
udpeges af Kommissionen, heriblandt bør 
der være en professionel 
sundhedsrepræsentant og en 
patientrepræsentant, på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Kommissionen kan ændre antallet af 
medlemmer og suppleanter på baggrund 
af tekniske og videnskabelige behov. 
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 87, stk. 2a.

Or. it

Begrundelse

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
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medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Ændringsforslag 74
Crescenzio Rivellini

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 1 - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

litra b a) en repræsentant og en suppleant 
fra EMEA's arbejdsgruppe med patienter 
og forbrugere og en repræsentant og en 
suppleant fra EMEA's arbejdsgruppe med 
fagfolk i sundhedssektoren.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre brug af alle eksperter, der findes i EMEA, for at fremme den praktiske 
gennemførelse af forslaget. Deltagelsen af repræsentanter fra alle involverede parter er 
således udtryk for de forudsætninger vedrørende sikkerhed og åbenhed, som kræves for at 
sikre borgernes sundhed og velfærd.

Ændringsforslag 75
Peter Liese

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 1 - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

litra b a) en repræsentant (og suppleant) 
fra EMEA's arbejdsgruppe med patienter 
og forbrugere og en repræsentant (og 
suppleant) fra EMEA's arbejdsgruppe 
med fagfolk i sundhedssektoren.



AM\803329DA.doc 47/55 PE438.413v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bruge al ekspertise inden for EMEA for at fremme den praktiske 
gennemførelse af dette forslag.

Ændringsforslag 76
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 1 - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

litra b a) en repræsentant fra 
arbejdsgruppen med patienter og 
forbrugere og en repræsentant fra 
arbejdsgruppen med fagfolk i 
sundhedssektoren.

Or. ro

Ændringsforslag 77
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Repræsentanter for de nationale 
kompetente myndigheder har ret til at 
overvære alle møder i Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning for at lette 
samordningen mellem agenturets opgaver 
og det arbejde, der udføres af de nationale 
kompetente myndigheder. Hvis de 
opfordres hertil, kan de bistå med 
afklaringer eller informationer, men må 

6. Repræsentanter for de nationale 
kompetente myndigheder har ret til at 
overvære alle møder i Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning og at deltage i 
drøftelserne for at lette samordningen 
mellem agenturets opgaver og det arbejde, 
der udføres af de nationale kompetente 
myndigheder."
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ikke søge at øve indflydelse på 
drøftelserne."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 61a, stk. 1.

Ændringsforslag 78
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 15 - litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 62 - stk. 2 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender agenturet navnene 
på nationale eksperter med dokumenteret 
erfaring i evaluering af lægemidler, som 
står til rådighed for at deltage i 
arbejdsgrupper eller videnskabelige 
rådgivende grupper i et af de udvalg, der er 
nævnt i artikel 56, stk. 1, sammen med 
oplysninger om deres kvalifikationer og 
særlige sagkundskaber."

"Medlemsstaterne sender agenturet 
navnene på nationale eksperter med 
dokumenteret erfaring i evaluering af 
lægemidler, som står til rådighed for at 
deltage i arbejdsgrupper eller 
videnskabelige rådgivende grupper i et af 
de udvalg, der er nævnt i artikel 56, stk. 1, 
sammen med oplysninger om deres 
kvalifikationer og særlige sagkundskaber, 
samt om graden af deres uafhængighed af 
medicinalvarefirmaer."

Or. en

Begrundelse

Flere tilfælde, hvor beslutninger er blevet ændret efter oprettelsen af nye ekspertgrupper, 
foranlediger en mere forsigtig tilgang med hensyn til forekomsten af interesseforbindelser 
mellem sådanne eksperter og medicinalvarefirmaer. Erklæringer om sådanne forbindelser er 
ikke tilstrækkeligt til at sikre eksperter mod pres.
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Ændringsforslag 79
Michèle Rivasi

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 18 - litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 67 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. Dette udelukker 
ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser betaler gebyr 
for agenturets udførelse af disse 
aktiviteter."

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. De skal modtage 
adækvat offentlig finansiering svarende 
til de tildelte opgaver."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at lægemiddelovervågningsaktiviteter fortsat finansieres med offentlige midler 
for at undgå interessekonflikter. Teksten i det gamle stk. 4 bør bibeholdes.

Ændringsforslag 80
Anne Delvaux

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 18 - litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 67 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. Dette udelukker 
ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser betaler gebyr 
for agenturets udførelse af disse 

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. De skal modtage 
adækvat offentlig finansiering svarende 
til de tildelte opgaver."



PE438.413v01-00 50/55 AM\803329DA.doc

DA

aktiviteter."

Or. en

Ændringsforslag 81
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 18 - litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 67 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. Dette udelukker 
ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser betaler gebyr
for agenturets udførelse af disse 
aktiviteter."

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed og skal modtage 
adækvat offentlig finansiering svarende 
til de tildelte opgaver. Dette udelukker 
ikke, at der indirekte modtages yderligere 
midler til agenturets udførelse af disse 
aktiviteter forudsat, at dets uafhængighed 
sikres fuldstændigt."

Or. fr

Begrundelse

Lægemiddelovervågningsaktiviteternes fuldstændige økonomiske uafhængighed skal 
garanteres. Derfor er det ønskværdigt at undgå opkrævning af direkte gebyrer, som kunne 
skabe et forhold baseret på "betaling for leverede tjenester".

Ændringsforslag 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 18 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 80a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

25 a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 8a

Indehavere af markedsføringstilladelser 
kan anke evalueringsrapporter eller 
udtalelser fra Udvalget nævnt i artikel 86, 
stk. 1, litra aa), i denne forordning for at 
få dets afgørelser kontrolleret af en 
instans i agenturet uafhængigt af 
agenturets udvalg. De passende 
foranstaltninger og fremgangsmåder 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 87, stk. 2a, i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Ændringsforslag 83
Corinne Lepage

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 20 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 107 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) Artikel 107, stk. 1, affattes således:
1. Ved en enkelt vurdering af 
regelmæssige ajourføringsrapporter 
vedrørende mere end en 
markedsføringstilladelse i 
overensstemmelse med artikel 107e, stk. 1, 
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som ikke omfatter nogen 
markedsføringstilladelse garanteret i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 726/2004, skal koordineringsgruppen 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
rapporten fra Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning behandle 
rapporten og vedtage en udtalelse om 
forlængelse, ændring, suspension eller 
tilbagekaldelse af de pågældende 
markedsføringstilladelser, herunder en 
tidsplan for gennemførelsen af udtalelsen.
Udtalelsen skal bekendtgøres straks og 
oplyse om mindretalssynspunkter.

Or. xm

Ændringsforslag 84
János Áder

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravet om, at produktresuméet og 
indlægssedlen skal indeholde et resumé af 
de vigtigste oplysninger, som er 
nødvendige for en sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet, jf. artikel 11, 
stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, litra aa), i 
direktiv 2001/83/EF som ændret ved 
direktiv …/…/EF, som finder anvendelse 
på lægemidler, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 726/2004 i medfør 
af samme forordnings artikel 9, stk. 4, litra 
a) og d), finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, 
i nærværende forordning, fra datoen for 
fornyelse af denne tilladelse eller efter 
udløbet af en periode på tre år fra denne 
dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

1. Kravet, jf. artikel 11, stk. 3a, og artikel 
59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved direktiv …/…/EF, om at 
resuméet af de vigtigste oplysninger og 
indlægssedlen skal angive, at lægemidlet 
er underlagt intensiv overvågning, eller at 
ny information skal angives behørigt, som 
finder anvendelse på lægemidler, der er 
godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 
726/2004 i medfør af samme forordnings 
artikel 9, stk. 4, litra a) og d), finder 
anvendelse på markedsføringstilladelser, 
der er udstedt før den dato, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 2, i nærværende forordning, 
fra datoen for fornyelse af denne tilladelse 
eller efter udløbet af en periode på tre år fra 
denne dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.
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Or. hu

Begrundelse

Der er ikke grund til, at de vigtigste oplysninger bør angives i et særligt område, da læsning 
af produktresuméet og indlægsseddelen i deres helhed er tilstrækkeligt til at give patienten og 
lægen de oplysninger, der er nødvendige for en sikker og effektiv brug af lægemidlet. Et 
resumé af de vigtigste oplysninger kan muligvis føre til en praksis, hvor patienten og lægen 
kun er opmærksomme på, hvad der står skrevet i boksen med den sorte kant, hvilket i sidste 
ende kan bringe lægemiddelsikkerheden i fare.

En gengivelse af de væsentligste oplysninger kan muligvis føre til en praksis, hvor patienten 
og lægen kun er opmærksomme på, hvad der står skrevet i boksen med den sorte kant, hvilket 
i sidste ende kan bringe lægemiddelsikkerheden i fare.

Ændringsforslag 85
Philippe Juvin

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravet om, at produktresuméet og 
indlægssedlen skal indeholde et resumé af 
de vigtigste oplysninger, som er 
nødvendige for en sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet, jf. artikel 11, 
stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, litra aa), i 
direktiv 2001/83/EF som ændret ved 
direktiv …/…/EF, som finder anvendelse 
på lægemidler, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 726/2004 i medfør 
af samme forordnings artikel 9, stk. 4, 
litra a) og d), finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 
2, i nærværende forordning, fra datoen 
for fornyelse af denne tilladelse eller efter 
udløbet af en periode på tre år fra denne 
dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Vedlæggelsen af resuméet af de vigtigste oplysninger er overflødig (produktresuméet, PDC, 
indeholder i sig selv en oversigt over de vigtige oplysninger), kunne medføre, at patienterne 
bliver forvirrede (de kan overse vigtige oplysninger, der er angivet i PDC, men ikke i 
resuméet af de vigtigste oplysninger), og kan skabe problemer med forståeligheden (dette 
gælder f.eks. indlægssedler på flere sprog).

Ændringsforslag 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til forordning – Ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravet om, at produktresuméet og 
indlægssedlen skal indeholde et resumé af 
de vigtigste oplysninger, som er 
nødvendige for en sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet, jf. artikel 11, 
stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, litra aa), i 
direktiv 2001/83/EF som ændret ved 
direktiv …/…/EF, som finder anvendelse 
på lægemidler, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 726/2004 i medfør af 
samme forordnings artikel 9, stk. 4, litra a) 
og d), finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt før 
den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i 
nærværende forordning, fra datoen for 
fornyelse af denne tilladelse eller efter 
udløbet af en periode på tre år fra denne 
dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

1. Kravet, jf. artikel 11, stk. 3a, og artikel 
59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved direktiv …/…/EF, som 
finder anvendelse på lægemidler, der er 
godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 
726/2004 i medfør af samme forordnings 
artikel 9, stk. 4, litra a) og d), finder 
anvendelse på markedsføringstilladelser, 
der er udstedt før den dato, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 2, i nærværende forordning, 
fra datoen for fornyelse af denne tilladelse 
eller efter udløbet af en periode på tre år fra 
denne dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

Or. en

Begrundelse

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
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and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


