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Ändringsförslag 14
Åsa Westlund

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Nedsmutsningen av vatten och mark 
med läkemedelsrester är ett nytt miljö-
och folkhälsoproblem. Åtgärder för att 
minska den potentiellt skadliga inverkan 
på EU:s miljö, särskilt på yt-, grund- och 
dricksvattnet samt på folkhälsan krävs. 
Därför bör åtgärder även vidtas för att 
övervaka de negativa miljöeffekterna av 
läkemedelsprodukter på folkhälsan och 
miljön. Detta får inte leda till att 
godkännanden av läkemedel som är 
nödvändiga för att behandla livshotande 
eller allvarliga sjukdomar dras tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 15
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Läkemedelssubstanser är biologiskt 
aktiva i människor på grund av sina 
inneboende egenskaper och har ofta en 
sammansättning som gör att de förblir 
oförändrade när de passerar genom 
människokroppen. Denna stabilitet 
innebär att de även lever vidare utanför 
människokroppen, vilket kan orsaka 
miljöproblem som i sin tur kan påverka 
folkhälsan.
De behöriga myndigheterna bör övervaka 
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de negativa miljöeffekterna hos 
läkemedel, så att myndigheten kan 
ompröva risk/nyttaförhållandet.

Or. en

Motivering

Problemet med läkemedelsrester i miljön är välkänt. Det är inte bara en fråga om miljöskydd, 
utan även om folkhälsa via miljön. Säkerhetsövervakningen bör utvidgas till att omfatta 
negativa miljöeffekter. 

Ändringsförslag 16
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Myndighetens huvuduppgifter när det 
gäller säkerhetsövervakning enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 bör kvarstå 
och vidareutvecklas, särskilt i fråga om 
gemenskapens databas för 
säkerhetsövervakning och nätverk för 
databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen) och
samordningen av medlemsstaternas 
säkerhetsmeddelanden.

(4) Myndighetens huvuduppgifter när det 
gäller säkerhetsövervakning enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 bör kvarstå 
och vidareutvecklas, särskilt i fråga om 
gemenskapens databas för 
säkerhetsövervakning och nätverk för 
databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen), samordningen 
av medlemsstaternas 
säkerhetsmeddelanden och 
tillhandahållandet av information om 
säkerhetsfrågor till allmänheten.

Or. en

Motivering

Konsumenterna har rätt till mer information om säkerhetsövervakningsfrågor och om 
risk/nytta-förhållandet för deras läkemedel. Myndigheten spelar en viktig roll som tillförlitlig 
oberoende informationskälla.



AM\803329SV.doc 5/53 PE438.413v01-00

SV

Ändringsförslag 17
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Myndighetens huvuduppgifter när det 
gäller säkerhetsövervakning enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 bör kvarstå 
och vidareutvecklas, särskilt i fråga om 
gemenskapens databas för 
säkerhetsövervakning och nätverk för 
databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen) och
samordningen av medlemsstaternas 
säkerhetsmeddelanden.

(4) Myndighetens huvuduppgifter när det 
gäller säkerhetsövervakning enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 bör kvarstå 
och vidareutvecklas, särskilt i fråga om 
gemenskapens databas för 
säkerhetsövervakning och nätverk för 
databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen), samordningen 
av medlemsstaternas 
säkerhetsmeddelanden och 
tillhandahållandet av information om 
säkerhetsfrågor till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 18
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. I stället bör 
Eudravigilance-databasen samtidigt 
underrätta berörda medlemsstater om 

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i unionen samt kunna 
dela informationen bör Eudravigilance-
databasen underhållas och förstärkas som 
enda forum för att ta emot sådan 
information. Medlemsstaterna bör därför 
inte ålägga innehavarna av godkännanden 
för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. I stället bör 
Eudravigilance-databasen samtidigt 
underrätta berörda medlemsstater om 
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rapporter som lämnats in av innehavare av 
godkännanden för försäljning. 
Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

rapporter som lämnats in av innehavare av 
godkännanden för försäljning. 

För att kunna garantera en hög 
informationskvalitet bör medlemsstaterna 
stödja utvecklingen av expertkunskapen 
hos de nationella och regionala 
centrumen för säkerhetsövervakning. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
samla in rapporter från dessa centrum
och sedan föra in uppgifterna i 
Eudravigilance-databasen. 
Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

Or. en

Motivering

De lokala och nationella expertgrupperna för säkerhetsövervakning befinner sig nära 
befolkningen och har rätt förutsättningar för att samla in och korrekt tolka information om 
biverkningar av läkemedel (med tanke på språket, kulturen och livsstilen). För att kunna 
garantera en hög kvalitet hos den information som förs in i Eudravigilance-databasen ska 
patienter, hälso- och sjukvårdspersonal samt innehavare av godkännanden för försäljning 
rapportera biverkningar av läkemedel till de nationella och lokala centrumen för 
säkerhetsövervakning. Informationen skulle annars kunna tolkas felaktigt och förlora sin 
kvalitet.

Ändringsförslag 19
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. Medlemsstaterna, 
myndigheten och kommissionen bör ha full 
tillgång till databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. Medlemsstaterna, 
myndigheten och kommissionen bör ha full 
tillgång till databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning på Europeiska unionens alla 
officiella språk. 

Or. ro

Ändringsförslag 20
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. 

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. 

De berörda medlemsstaterna bör 
emellertid meddelas samtidigt, genom 
Eudravigilance-databasen, om rapporter 
som har skickats från innehavarna av 
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godkännanden för försäljning.
För att kunna garantera högkvalitativ 
information bör medlemsstaterna stödja 
utvecklingen av sakkunskap vid de 
nationella och regionala centrumen för 
säkerhetsövervakning. De nationella 
behöriga myndigheterna bör samla in 
rapporter från dessa centrum och 
överföra uppgifterna till Eudravigilance-
databasen.

Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

Or. ro

Ändringsförslag 21
Anne Delvaux

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. I stället bör 
Eudravigilance-databasen samtidigt 
underrätta berörda medlemsstater om 
rapporter som lämnats in av innehavare av 
godkännanden för försäljning. 
Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i unionen samt kunna 
dela informationen bör Eudravigilance-
databasen underhållas och förstärkas som 
enda forum för att ta emot sådan 
information. Medlemsstaterna bör därför 
inte ålägga innehavarna av godkännanden 
för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. I stället bör 
Eudravigilance-databasen samtidigt 
underrätta berörda medlemsstater om 
rapporter som lämnats in av innehavare av 
godkännanden för försäljning. För att 
kunna garantera en hög 
informationskvalitet bör medlemsstaterna 
stödja utvecklingen av sakkunskapen hos 
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godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

de nationella och regionala centrumen för 
säkerhetsövervakning. De nationella 
behöriga myndigheterna bör samla in 
rapporter från dessa centra och sedan 
föra in uppgifterna i Eudravigilance-
databasen.
Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 22
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För ökad öppenhet och insyn i 
säkerhetsövervakningsfrågor bör en 
europeisk webbportal för 
läkemedelssäkerhet skapas och förvaltas av 
myndigheten.

(6) För ökad öppenhet och insyn i 
säkerhetsövervakningsfrågor bör en 
europeisk webbportal för 
läkemedelssäkerhet skapas och förvaltas av 
myndigheten på Europeiska unionens alla 
officiella språk.

Or. ro

Ändringsförslag 23
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på EU-nivå bör det 
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bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

inrättas en ny vetenskaplig kommitté inom 
myndigheten: kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel.

Or. en

Motivering

Den oberoende sakkunskapen hos kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel ska utökas i förhållande till samordningsgruppen. Samordningsgruppen är inte ett 
specialiserat organ för säkerhetsövervakning, utan har till uppgift att väga riskerna mot 
nyttan i sin helhet. 

Ändringsförslag 24
Oreste Rossi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av en ledamot från varje 
medlemsstat samt sju ledamöter som utses 
av kommissionen, varav en företräder 
hälso- och sjukvårdspersonalen och en 
företräder patienterna. Ledamöterna bör 
ha kunskaper i läkemedelssäkerhet, t.ex. 
upptäckt, bedömning och minimering av 
och information om risker, utformning av 
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säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

Or. it

Motivering

Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör vara representativ 
fullt ut och därför bör varje medlemsstat samt hälso- och sjukvårdspersonalen och 
patienterna ha rätt att delta i diskussionerna och yttra sig fritt genom en egen företrädare.

Ändringsförslag 25
Philippe Juvin

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
bedömning av risk/nytta-förhållandet för
läkemedel. Kommittén bör bestå av 
oberoende vetenskapliga experter med 
kunskaper i läkemedelssäkerhet, t.ex. 
upptäckt, bedömning och minimering av 
och information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

(Denna ändring rör hela rättsakten under 
behandling. Om ändringen antas ska hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. fr

Motivering

Benämningen ”rådgivande kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel” är för begränsad. Framhållandet av en separat riskbedömning avspeglar inte 
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behovet av att analysera ett läkemedels risk/nytta-förhållande. Kommitténs 
verksamhetsområde är ju ”alla frågor som har att göra med säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel” (förslag till förordning artikel 1.12).

Ändringsförslag 26
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda folkhälsan bör 
myndighetens säkerhetsövervakning få 
tillräcklig finansiering. 
Säkerhetsövervakningen bör finansieras 
genom uttag av avgifter från innehavarna 
av godkännanden för försäljning. 
Hanteringen av dessa medel bör stå under 
ständig kontroll av styrelsen, för att 
myndighetens oberoende ska garanteras.

(11) För att skydda folkhälsan bör 
myndighetens säkerhetsövervakning få 
tillräcklig finansiering. 

Or. en

Motivering

Konsumenterna har rätt till mer information om säkerhetsövervakningsfrågor och om 
risk/nytta-förhållandet för sina läkemedel. Läkemedelsbyrån spelar en viktig roll som 
tillförlitlig oberoende informationskälla.

Ändringsförslag 27
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda folkhälsan bör 
myndighetens säkerhetsövervakning få 
tillräcklig finansiering. 
Säkerhetsövervakningen bör finansieras 
genom uttag av avgifter från innehavarna 
av godkännanden för försäljning.
Hanteringen av dessa medel bör stå under 

(11) För att skydda folkhälsan bör 
myndighetens säkerhetsövervakning få 
tillräcklig finansiering. 
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ständig kontroll av styrelsen, för att 
myndighetens oberoende ska garanteras.

Or. en

Motivering

Säkerhetsövervakningsåtgärderna bör finansieras med statliga medel, inte bara för att 
garantera deras oberoende utan även för att det är medlemsstaterna som står för kostnaderna 
för bieffekter, såväl i fråga om sjuklighet som dödlighet. Enligt Europeiska kommissionen 
uppskattar man ”att 5 % av alla sjukhusinläggningar beror på biverkningar, att 5 % av alla 
sjukhuspatienter lider av biverkningar och att biverkningar är den femte största dödsorsaken 
på sjukhus”. Offentlig finansiering av säkerhetsövervakningsåtgärder bör ses som en 
investering. 

Ändringsförslag 28
Anne Delvaux

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skydda folkhälsan bör 
myndighetens säkerhetsövervakning få 
tillräcklig finansiering. 
Säkerhetsövervakningen bör finansieras 
genom uttag av avgifter från innehavarna 
av godkännanden för försäljning. 
Hanteringen av dessa medel bör stå under
ständig kontroll av styrelsen, för att 
myndighetens oberoende ska garanteras.

(11) För att skydda folkhälsan bör 
myndighetens säkerhetsövervakning få 
tillräcklig finansiering. 

Or. en

Ändringsförslag 29
Anne Delvaux

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 

(15) Om ett nytt godkänt läkemedel
funnits på marknaden i mindre än tre år, 
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det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

eller om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, som är 
märkta med en svart triangel och med en 
motsvarande förklaring i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och på bipacksedeln, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten. Patienternas rapporter bör 
alltid göras av hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. es
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Ändringsförslag 31
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas fortlöpande på marknaden. 
Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 
bör uppmuntras att rapportera alla 
misstänkta biverkningar av sådana 
produkter, precis som med alla läkemedel,
och en allmänt tillgänglig förteckning över 
sådana läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Det finns ett stort problem när det gäller att följa bestämmelserna, vilket får allvarliga 
konsekvenser för patienternas hälsa och utgör en börda för de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen. Ett alltför starkt ordval kan göra att patienterna i ännu högre 
utsträckning låter bli att följa behandlingsbestämmelserna, och det kan indirekt påverka 
rapporteringen av biverkningar för produkter som inte ingår i produktkategorin. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör uppmuntras att rapportera alla eventuella 
biverkningar.

Ändringsförslag 32
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 

(15) Om ett nytt godkänt läkemedel 
funnits på marknaden i mindre än tre år,
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det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

eller om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, som är 
märkta med en svart triangel ▼ och med 
en motsvarande förklaring i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, på förpackningen och på 
bipacksedeln, och en allmänt tillgänglig 
förteckning över sådana läkemedel bör 
hållas uppdaterad av myndigheten.

Or. en

Motivering

Särskilda varningar på alla nya godkända läkemedel samt noggrann övervakning av 
läkemedel kommer att hjälpa såväl hälso- och sjukvårdspersonalen som patienterna att hitta 
nya godkända läkemedel som funnits på marknaden i tre år, och påminna dem om att 
rapportera eventuella biverkningar som kan uppkomma.

Ändringsförslag 33
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Denna förordning ska gälla utan att 
det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter1 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
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gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter2. För att 
upptäcka, bedöma, förstå och förhindra 
biverkningar, och för att fastställa och 
vidta åtgärder för att minska riskerna och 
öka fördelarna hos läkemedel till skydd 
för folkhälsan, bör det vara möjligt att 
behandla personuppgifter inom 
Eudravigilance-systemet i enlighet med 
EU:s lagstiftning om dataskydd. 
_________________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Motivering

Förslaget omfattar mycket känsliga personuppgifter som skulle vara fullständigt skyddade. Se 
även yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen från april 2009. 

Ändringsförslag 34
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (ny)
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led b i artikel 3.2 ska ersättas med 
följande:
b) Sökanden påvisar att läkemedlet 
innebär en väsentlig terapeutisk, 
vetenskaplig eller teknisk innovation eller 
att ett godkännande i enlighet med denna 
förordning är av intresse för patienterna, 
eller skulle kunna leda till bättre tillgång 
till läkemedlet för patienter eller djur på 
EU-nivå.

Or. en
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Motivering

Erfarenheten har visat att den aktuella ordalydelsen har lett till att ansökningar om 
godkännande för det centraliserade godkännandet för försäljning har avslagits på grund av 
en snäv syn på patienters intressen. Angående tillgången till läkemedel, som särskilt är ett 
problem i de mindre medlemsstaterna, är detta beklagligt. Det bör därför förtydligas att alla 
förbättringar av tillgången till läkemedel bör ge tillgång till det centraliserade förfarandet.

Ändringsförslag 35
Philippe Juvin

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) I artikel 5.2 ska följande mening läggas 
till:

1) I artikel 5.2 ska följande mening läggas 
till:

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av den rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa.”

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av den rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
risk/nytta-förhållandet för läkemedel som 
avses i artikel 56.1 aa.”
(Denna ändring rör hela rättsakten under 
behandling. Om ändringen antas ska hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. fr

Motivering

Benämningen ”rådgivande kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel” är för begränsad. Framhållandet av en separat riskbedömning avspeglar inte 
behovet av att analysera ett läkemedels risk/nytta-förhållande. Kommitténs 
verksamhetsområde är ju ”alla frågor som har att göra med säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel” (förslag till förordning artikel 1.12).



AM\803329SV.doc 19/53 PE438.413v01-00

SV

Ändringsförslag 36
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av den rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa.”

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel som avses i artikel 56.1 aa.”

Or. en

Motivering

Denna ändring måste göras i hela förslaget. Genom förslaget inrättas en rådgivande 
kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel som åläggs viktiga 
säkerhetsövervakningsuppgifter, men som endast ges en rådgivande roll och inte får några 
befogenheter. Kommitténs roll bör stärkas, vilket bör återspeglas i dess namn.

Ändringsförslag 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 10a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sedan ett godkännande för försäljning 
har beviljats får myndigheten, vid farhågor 
om att det finns risker med ett godkänt 
läkemedel, kräva att innehavaren av 
godkännandet för försäljning gör en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts. Kravet ska vara skriftligt, 
innehålla en utförlig motivering samt ange 
syftet med och tidsfristen för att genomföra 
och lämna in studien.

1. Sedan ett godkännande för försäljning 
har beviljats får myndigheten, vid farhågor 
om att det finns risker med ett godkänt 
läkemedel, kräva att innehavaren av 
godkännandet för försäljning gör en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts. Kravet ska vara skriftligt, 
innehålla en utförlig motivering som 
grundas på vetenskapliga argument samt 
ange syftet med och tidsfristen för att 
genomföra och lämna in studien.
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Or. fr

Motivering

En begäran om en kompletterande säkerhetsstudie efter godkännandet bör grundas på 
vetenskapliga skäl. Kommissionens förslag är inte tillräckligt tydligt på den punkten. 

Ändringsförslag 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På grundval av de förklaringar som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar ska kommissionen dra 
tillbaka eller vidhålla kravet. Om 
kommissionen vidhåller kravet ska 
godkännandet för försäljning ändras så att 
kravet ingår som ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
och riskhanteringssystemet ska uppdateras 
i enlighet med detta.

3. På grundval av de förklaringar som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar ska kommissionen dra 
tillbaka eller vidhålla kravet. Om 
kommissionen vidhåller kravet ska 
godkännandet för försäljning ändras så att 
kravet ingår som ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
och riskhanteringssystemet ska uppdateras 
i enlighet med detta. Hursomhelst måste 
kommissionen, både om den vidhåller och 
om den drar tillbaka kravet, förklara 
skälet till sitt beslut i detalj och detta ska 
vederbörligen registreras.

Or. es

Ändringsförslag 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ”Ett förnyat godkännande för försäljning 3. ”Ett förnyat godkännande för försäljning 
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ska gälla utan tidsbegränsning, såvida inte 
den nationella behöriga myndigheten av 
skäl som är motiverade med hänsyn till 
säkerhetsövervakningen eller otillräcklig 
exponering för produkten beslutar om 
ytterligare ett femårigt förnyande i enlighet 
med punkt 2.”

ska gälla utan tidsbegränsning, såvida inte 
den behöriga myndigheten av skäl som är 
motiverade med hänsyn till 
säkerhetsövervakningen beslutar om 
ytterligare ett femårigt förnyande i enlighet 
med punkt 2.”

Or. en

Motivering

Fördelarna med en samordnad och förenklad strategi i det nuvarande förslaget bör bevaras. 
Det nya förslaget bör inte frångå de förbättringar som införts genom den tidigare översynen 
av läkemedelslagstiftningen, som syftade till att minska antalet förnyelseförfaranden. Den 
ursprungliga ordalydelsen om beslutsmyndigheten bör bevaras.

Ändringsförslag 40
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5c
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8. I undantagsfall och efter samråd med 
sökanden får godkännandet beviljas under 
förutsättning att sökanden uppfyller vissa 
villkor, särskilt i fråga om läkemedlets 
säkerhet, rapportering till behöriga 
myndigheter av alla eventuella tillbud i 
samband med användningen och åtgärder 
som ska vidtas. Ett sådant godkännande får 
endast beviljas på objektiva och 
verifierbara grunder, om sökanden kan visa 
att man inte har möjlighet att lämna 
fullständiga uppgifter om effekt och 
säkerhet vid normal användning, och det 
ska bygga på något av de skäl som anges i 
bilaga I till direktiv 2001/83/EG. Frågan 
om godkännandets fortsatta giltighetstid 
ska sammanhänga med den årliga
omprövningen av dessa villkor.”

”8. I undantagsfall och efter samråd med 
sökanden får godkännandet beviljas under 
förutsättning att sökanden inför specifika 
förfaranden, särskilt i fråga om 
läkemedlets säkerhet, rapportering till 
behöriga myndigheter av alla eventuella 
tillbud i samband med användningen och 
åtgärder som ska vidtas. Ett sådant 
godkännande får endast beviljas på 
objektiva och verifierbara grunder, om 
sökanden kan visa att man inte har 
möjlighet att lämna fullständiga uppgifter 
om effekt och säkerhet vid normal 
användning, och det ska bygga på något av 
de skäl som anges i bilaga I till direktiv 
2001/83/EG. Frågan om godkännandets 
fortsatta giltighetstid ska sammanhänga 
med den årliga omprövningen av dessa 
villkor.” 
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Or. en

Motivering

Ordalydelsen i den befintliga lagstiftningen garanterar strängare kriterier och bättre 
konsumentskydd mot risken för att godkännanden beviljas alltför snabbt.

Ändringsförslag 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kravet ska vara skriftligt, innehålla en 
utförlig motivering och ange tidsfristen för 
att lämna en detaljerad beskrivning av 
riskhanteringssystemet.

Kravet ska vara skriftligt, innehålla en 
utförlig motivering som grundas på 
vetenskapliga argument och ange 
tidsfristen för att lämna en detaljerad 
beskrivning av riskhanteringssystemet.

Or. fr

Motivering

En begäran om en detaljerad beskrivning av riskhanteringssystemet bör grundas på 
vetenskapliga skäl. Kommissionens förslag är inte tillräckligt tydligt på den punkten.

Ändringsförslag 42
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 23 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska upprätta och 
offentliggöra en förteckning över de
humanläkemedel som står under 
noggrann övervakning.

Myndigheten ska upprätta och 
offentliggöra en förteckning över 
humanläkemedel.
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Or. en

Motivering

Förteckningen över substanser och produkter som är föremål för särskilda villkor eller krav 
bör inte anges vara ”under noggrann övervakning”, eftersom olika läkemedel inte bör vara 
föremål för olika nivåer av övervakning och eftersom ett alltför starkt ordval kan göra att 
patienterna låter bli att följa behandlingsbestämmelserna.

Ändringsförslag 43
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska arbeta tillsammans med
organisationer som företräder hälso- och 
sjukvårdspersonal samt patient- och 
konsumentorganisationer för att fastställa 
vad som ska anses utgöra ”lämplig 
tillgång”. 

Or. en

Motivering

Det välkomnas att allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonalen får lämplig tillgång till 
Eudravigilance-databasen. För att se till att detta är patientorienterat och uppfyller 
patienternas verkliga informationsbehov är det dock nödvändigt att samråda med patient- och 
konsumentorganisationerna vid fastställandet av vad som ska anses utgöra ”lämplig 
tillgång”.

Ändringsförslag 44
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, myndigheten och 
kommissionen ska ha full tillgång till 
Eudravigilance-databasen. Innehavarna av 
godkännanden för försäljning ska också ha 
tillgång till den i den omfattning som 
behövs för att fullgöra skyldigheterna 
avseende säkerhetsövervakning.

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, myndigheten och 
kommissionen ska ha full tillgång till 
Eudravigilance-databasen. Innehavarna av 
godkännanden för försäljning ska också ha 
tillgång till den i den omfattning som 
behövs för att fullgöra skyldigheterna 
avseende säkerhetsövervakning. 
Myndigheten ska arbeta tillsammans med 
alla aktörer, däribland 
forskningsinstitutioner, hälso- och 
sjukvårdspersonal samt patient- och 
konsumentorganisationer för att fastställa 
vad som ska anses utgöra ”lämplig 
tillgång” till Eudravigilance-databasen.

Or. en

Motivering

Myndigheten ska samråda med alla berörda aktörer för att bedöma och fastställa vad som 
ska anses utgöra lämplig tillgång till Eudravigilance-databasen.

Ändringsförslag 45
Corinne Lepage

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till Eudravigilance-databasen i 
lämplig omfattning, samtidigt som 
personuppgifter skyddas.

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har full
tillgång till Eudravigilance-databasen, 
samtidigt som personuppgifter skyddas.

Allmänheten ska ha tillgång till 
uppgifterna i Eudravigilance-databasen i 
sammanställd form tillsammans med en 
förklaring till hur uppgifterna ska tolkas.
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Or. fr

Ändringsförslag 46
Anne Delvaux

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till Eudravigilance-databasen i 
lämplig omfattning, samtidigt som 
personuppgifter skyddas.

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till Eudravigilance-databasen, 
samtidigt som personuppgifter skyddas. 
Myndigheten ska arbeta tillsammans med 
organisationer som företräder hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter och 
konsumenter för att fastställa vad som ska 
anses utgöra ”tillgång i lämplig 
omfattning”.

Allmänheten ska ha tillgång till uppgifterna 
i Eudravigilance-databasen i sammanställd 
form tillsammans med en förklaring till hur 
uppgifterna ska tolkas.

Allmänheten ska ha tillgång till uppgifterna 
i Eudravigilance-databasen tillsammans 
med en förklaring till hur uppgifterna ska 
tolkas.

Or. en

Ändringsförslag 47
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta blanketter i 
webbformat och andra standardblanketter 
som hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter kan använda för att rapportera 
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biverkningar. misstänkta biverkningar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ge patienter rätt att rapportera misstänkta biverkningar direkt till 
hälsomyndigheterna på annat sätt än genom en webbsida för att inte utestänga vissa 
befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar.

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna och andra berörda parter
utarbeta standardblanketter och 
standardförfaranden, inklusive blanketter 
i webbformat, som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar.

Standardblanketterna och 
standardförfarandena ska för att kunna 
garantera spårbarheten hos biologiska 
läkemedel som förskrivs, dispenseras eller 
säljs på EU:s territorium inbegripa 
namnet på innehavaren av godkännandet 
för försäljning, den internationella 
generiska benämningen (INN), 
läkemedelsnamnet i enlighet med 
definitionen i artikel 1.2 samt 
tillverkningsnumret.

Or. en

Justification

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
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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. 

Ändringsförslag 49
Frédérique Ries

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar.

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna och andra berörda parter
utarbeta standardinnehåll, standardformat 
och standardförfaranden som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och för att spåra biologiska 
läkemedel som förskrivs, dispenseras eller 
säljs på EU:s territorium.

Or. en

Motivering

Korrekt identifiering av läkemedel som kopplas samman med misstänkta biverkningar är en 
förutsättning för ett fullgott system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Enligt detta 
ändringsförslag skulle myndigheten vara skyldig att ta fram användarvänligt 
standardinnehåll och användarvänliga standardformat och standardförfaranden som 
vårdpersonal och patienter kan använda för att rapportera misstänkta biverkningar. 

Ändringsförslag 50
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) En sammanfattning av varje möte i de 
kommittéer som avses i artikel 56.1 a och 
aa i denna förordning och i 
samordningsgruppen, avseende 
säkerhetsövervakning.

2) Dagordningen och protokollen från 
mötena i de kommittéer som avses i 
artikel 56.1 a och aa i denna förordning och 
i samordningsgruppen, avseende 
säkerhetsövervakning, tillsammans med de 
beslut som fattats, rösternas fördelning 
samt motiveringar, inklusive minoritetens 
uppfattningar.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 126b i direktiv 2004/27/EG ska ”medlemsstaterna … se till att den behöriga 
myndigheten offentliggör sina och de egna kommittéernas interna bestämmelser, 
dagordningen och protokollen från sina sammanträden med de beslut som fattats, rösternas 
fördelning samt motiveringar, inklusive minoritetens uppfattningar”. Detta görs redan av 
USA:s livsmedels- och läkemedelsförvaltning, men inte i Europa.

Ändringsförslag 51
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) En sammanfattning av varje möte i de 
kommittéer som avses i artikel 56.1 a och 
aa i denna förordning och i 
samordningsgruppen, avseende 
säkerhetsövervakning.

2) Dagordningen och protokollen från 
mötena i de kommittéer som avses i 
artikel 56.1 a och aa i denna förordning och 
i samordningsgruppen, avseende 
säkerhetsövervakning, tillsammans med de 
beslut som fattats, rösternas fördelning 
samt motiveringar, inklusive minoritetens 
uppfattningar.

Or. en
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Justification

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).

Ändringsförslag 52
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Riskhanteringssystem för läkemedel 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning.

3) Riskhanteringssystem för läkemedel 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning, med en förklaring om hur de 
ska användas.

Or. en

Justification

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. 
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Ändringsförslag 53
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4, 4a (nytt), 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) En förteckning över läkemedel som står 
under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i denna förordning.

4) En förteckning över läkemedel enligt 
artikel 23 i denna förordning, för vilkas 
godkännande särskilda villkor eller krav 
gäller.

4a) Den senaste elektroniska versionen av 
bipacksedeln och produktresumén för alla 
befintliga och nya läkemedel 
4b) En kortfattad historik över vilka 
förändringar som gjorts av 
produktinformationen
All information i webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet, inbegripet allt ovan, 
ska presenteras på ett begripligt sätt för 
allmänheten.

Or. en

Justification

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. 

Ändringsförslag 54
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Information om hur man rapporterar 
misstänkta läkemedelsbiverkningar, och 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för dessa rapporter.

6) Information om hur man rapporterar 
misstänkta läkemedelsbiverkningar, och 
standardblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för dessa rapporter.

Or. en

Justification

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.

Ändringsförslag 55
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) Protokoll och offentliga 
sammanfattningar av resultaten av sådana 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts som gjorts i mer än en 
medlemsstat, se artiklarna 107o och 107q i 
direktiv 2001/83/EG.

8) En sammanfattning av protokoll och 
offentliga sammanfattningar av resultaten 
av sådana säkerhetsstudier efter det att 
produkten godkänts som gjorts i mer än en 
medlemsstat, se artiklarna 107o och 107q i 
direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Fullständiga protokoll av säkerhetsstudier efter det att produkten godkänts brukar i regel 
vara stora dokument i vilka alla angivna uppgifter kanske inte är av intresse för allmänheten 
som inte aktivt deltar i kliniska studier. En sammanfattning av protokoll är ett lämpligare 
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dokument eftersom det avser att enbart behandla uppgifter som hör till studiens utformning 
och effektmått. Om offentliga sammanfattningar av resultat ska offentliggöras i stället för 
fullständiga studierapporter, är det också lämpligare att en sammanfattning av protokoll 
erbjuds.

Ändringsförslag 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a) Innan portalen lanseras ska 
myndigheten samråda med berörda parter 
(däribland patientgrupper, hälso- och 
sjukvårdspersonal och företrädare för 
industrin) för att inhämta deras åsikter.

Or. en

Motivering

Det känns viktigt att man samråder med de parter som är involverade i den information som 
ges i myndighetens portal innan man lanserar portalen.

Ändringsförslag 57
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bevaka utvald 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 

1. Myndigheten ska bevaka utvald 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
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bevakas. bevakas. Myndigheten ska bevaka all 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller 
väletablerade aktiva substanser.

Or. en

Justification

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. 

Ändringsförslag 58
Holger Krahmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bevaka utvald 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
bevakas.

1. Myndigheten ska bevaka utvald 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
bevakas. Myndigheten ska bevaka all 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller 
väletablerade aktiva substanser.

Or. en
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Motivering

Förslaget innebär att innehavaren av godkännandet för försäljning ska bevaka 
Eudravigilance-databasen för att ha uppsikt över vad Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMEA) har täckt in och sedan själv bevaka annan medicinsk litteratur som inte blivit utvald 
och läkemedel som inte täckts in. För aktiva substanser kan Europeiska 
läkemedelsmyndigheten utföra detta arbete eftersom de databaser som söks igenom 
sammanfaller med dem som söks igenom av alla innehavare av godkännande för försäljning 
som har gemensamma väletablerade substanser. Att begära av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten att utföra detta arbete för alla väletablerade substanser är därför 
förståeligt och effektivt (bara en gång).

Ändringsförslag 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med tanke på biverkningarna från 
vissa läkemedel ska myndigheten eller
behöriga myndigheter beakta skyldigheten 
att kontrollera diagnosen innan en 
behandling med dessa läkemedel 
påbörjas.

Or. es

Ändringsförslag 60
Mairead McGuinness

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 27 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bevaka utvald
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 

1. Myndigheten ska bevaka den 
medicinska litteraturen med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
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aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
bevakas.

aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
bevakas.

2. Myndigheten ska lägga in relevant 
information från den utvalda litteraturen i 
Eudravigilance-databasen.

2. Myndigheten ska lägga in relevant 
information från litteraturen i 
Eudravigilance-databasen.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör sköta bevakningen av all medicinsk litteratur avseende välkända ämnen, 
annars kan man inte uppfylla intentionen att minska arbetsbördan för innehavaren av 
godkännanden för försäljning, eftersom denne först skulle behöva ha uppsikt över vilken 
litteratur som myndigheten bevakar och sedan själv bevaka all annan litteratur.

Ändringsförslag 61
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel ska göra en bedömning av de 
periodiska säkerhetsrapporterna.

3. Kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel ska göra en vetenskaplig 
bedömning av läkemedlets 
risk/nytta-förhållande på grundval av all 
tillgänglig information, bland annat de 
periodiska rapporterna och uppgifterna i 
Eudravigilance-databasen.

Den ska utarbeta ett utredningsprotokoll
inom 90 dagar från mottagandet av den 
periodiska säkerhetsrapporten och 
översända det till innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

Den ska utarbeta ett vetenskapligt 
protokoll om läkemedlets 
risk/nytta-förhållande inom 90 dagar från 
mottagandet av den periodiska 
säkerhetsrapporten och översända det till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning samt till samordningsgruppen.

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan lämna synpunkter till 
myndigheten inom 30 dagar efter 
mottagandet av utredningsprotokollet.

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning och samordningsgruppen kan 
lämna synpunkter till kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel inom 
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30 dagar efter mottagandet av 
utredningsprotokollet.

Vid nästa möte som hålls efter det att 
innehavarens tidsfrist för att lämna 
synpunkter har löpt ut ska rådgivande
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel anta 
utredningsprotokollet med eller utan 
ändringar och med beaktande av eventuella 
synpunkter från innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

Vid nästa möte som hålls efter det att 
innehavarens och samordningsgruppens
tidsfrist för att lämna synpunkter har löpt ut 
ska kommittén för säkerhetsövervakning 
av läkemedel anta utredningsprotokollet 
med eller utan ändringar och med 
beaktande av eventuella synpunkter.

Utredningsprotokollet ska utan dröjsmål 
offentliggöras via den europeiska 
webbportalen för läkemedelssäkerhet från 
och med den [ange specifikt datum, det 
vill säga 18 månader efter det datum som 
avses i artikel 3].

Or. en

Motivering

Det vetenskapliga utredningsprotokoll som rapportören sammanställer grundar sig på de 
uppgifter som läkemedelsbolagen översänder (periodiska säkerhetsrapporter och uppgifter 
från kliniska prövningar och studier som genomförs efter det att läkemedlet godkänts för 
försäljning), men också på de uppgifter som översänds via de olika medlemsstaternas system 
för säkerhetsövervakning av läkemedel (bland annat rapporter från hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter).

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom 30 dagar efter mottagandet av 
rapporten från rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel ska kommittén för 
humanläkemedel behandla rapporten och
anta ett yttrande om bibehållande, ändring, 

4. Inom 30 dagar efter antagandet av 
rapporten ska kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel anta ett 
yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
det berörda godkännandet för försäljning.
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tillfälligt återkallande eller upphävande av 
det berörda godkännandet för försäljning.

Or. en

Motivering

Kommittén för säkerhetsövervakning av läkemedel bör få utökade befogenheter i förhållande 
till kommittén för humanläkemedel och samordningsgruppen. Varken kommittén för 
humanläkemedel eller samordningsgruppen är specialistorgan inom säkerhetsövervakning av 
läkemedel, utan deras jobb är att göra en samlad avvägning av risker och fördelar. 
Kommittén för säkerhetsövervakning av läkemedel ansvarar för säkerhetsövervakning och 
bör kunna föreslå ett beslut direkt till Europeiska kommissionen så att man undviker onödiga 
dubbelroller.

Ändringsförslag 63
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De yttranden och beslut som avses i 
punkterna 3–5 i denna artikel ska 
offentliggöras i den europeiska webbportal 
för läkemedelssäkerhet som avses i 
artikel 26.

6. De utredningsprotokoll, yttranden och 
beslut som avses i punkterna 3–5 i denna 
artikel ska offentliggöras i den europeiska 
webbportal för läkemedelssäkerhet som 
avses i artikel 26.

Or. en

Motivering

Insyn är viktig för att återupprätta patienternas och allmänhetens förtroende för 
hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De yttranden och beslut som avses i 
punkterna 3–5 i denna artikel ska 
offentliggöras i den europeiska webbportal 
för läkemedelssäkerhet som avses i 
artikel 26.

6. De slutliga yttranden och slutliga beslut 
som avses i punkterna 3–5 i denna artikel 
ska offentliggöras i den europeiska 
webbportal för läkemedelssäkerhet som 
avses i artikel 26.

Or. fr

Motivering

Informationen till allmänheten i webbportalen bör vara fullständig men inte komplicerad.

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av kommissionen ska 
myndigheten i samarbete med 
medlemsstaterna delta i den internationella 
harmoniseringen och standardiseringen av 
tekniska åtgärder avseende 
säkerhetsövervakning. 

På begäran av kommissionen ska 
myndigheten, i samarbete med 
medlemsstaterna och alla berörda parter, 
delta i den internationella harmoniseringen 
och standardiseringen av tekniska åtgärder 
avseende säkerhetsövervakning. Detta 
arbete ska utgå från patienternas behov 
och bedrivas vetenskapligt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa överensstämmelse med ändringsförslagen till 
artikel 108 i direktiv 2001/83/EG.
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Ändringsförslag 66
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28ea
Miljöövervakning

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
myndigheter som ska övervaka 
läkemedlens negativa miljöeffekter. Om 
en av dessa myndigheter upptäcker en 
miljörisk som är högre än den som anges 
i utvärderingen enligt artikel 8.3ca eller 
om den upptäcker nya negativa 
miljöeffekter ska den genast skicka vidare 
alla upptäckter till den behöriga 
myndigheten, som i sin tur ska 
vidarebefordra dem till myndigheten. När 
myndigheten mottagit uppgifterna ska den
bedöma om risk/nytta-förhållandet förblir 
gynnsamt med hänsyn till de nya 
upptäckterna.

Or. en

Motivering

Säkerhetsövervakning av läkemedel bör utvidgas till att omfatta negativa miljöeffekter. 

Ändringsförslag 67
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra regelbundna 
granskningar av sin säkerhetsövervakning 

Myndigheten ska genomföra regelbundna 
oberoende granskningar av sin 
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och rapportera resultaten till styrelsen 
vartannat år.

säkerhetsövervakning och rapportera 
resultaten till styrelsen vartannat år.

Or. en

Motivering

I texten till förslaget till direktiv föreslås oberoende granskningar för medlemsstaterna 
(ändringsförslag 13). I förslaget till förordning finns en liknande text i artikel 28f avseende 
myndigheten, som bör ändras på samma sätt, för att förslaget ska stämma överens.

Ändringsförslag 68
Åsa Westlund

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28fa
Miljöövervakning och miljöskydd
Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
nationella myndigheter som ska övervaka 
läkemedlens negativa miljöeffekter på 
folkhälsan och miljön. Om en av dessa 
myndigheter upptäcker en miljörisk som 
är högre än den som anges i 
utvärderingen enligt artikel 8.3ca eller om 
den upptäcker nya negativa miljöeffekter 
ska den genast skicka vidare alla 
upptäckter till 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMEA) och till den behöriga 
myndigheten. När myndigheten mottagit 
uppgifterna ska den bedöma om
risk/nytta-förhållandet förblir gynnsamt 
med hänsyn till de nya upptäckterna. 
Detta får inte leda till att godkännanden
för försäljning av läkemedel som är 
nödvändiga för behandling av livshotande 
eller allvarliga sjukdomar dras tillbaka.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12 – led a
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 56 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel, som ska ansvara för 
rådgivning till kommittén för 
humanläkemedel och 
samordningsgruppen i alla frågor som rör 
säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel,”

”aa) kommittén för säkerhetsövervakning 
av läkemedel, som ska ansvara för 
säkerhetsövervakningen av de läkemedel 
som släppts ut på marknaden i enlighet 
med det centraliserade förfarandet,”

Or. en

Motivering

Denna kommitté bör ha samma rätt att avge rekommendationer som den europeiska 
kommittén för godkännande för försäljning (kommittén för humanläkemedel, CHMP). Efter 
analys och diskussioner om de utvärderingar som genomförts av medlemsstaterna under dess 
överinseende bör denna kommitté kunna föreslå ett beslut om tillbakadragande eller ändring 
av ett godkännande för försäljning direkt till kommissionen, utan att vara underställd 
kommittéerna för godkännande för försäljning. 

Ändringsförslag 70
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 56 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Led g ska ersättas med följande:
”g) en verkställande generaldirektör vars 
befogenheter fastställs i artikel 64,”

Or. en
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Motivering

Detta förtydligande återspeglar myndighetens struktur, storlek och ansvar. Under de senaste 
åren har mängden uppgifter ökat betydligt. I dag är myndigheten den näst största EU-
myndigheten med 600 anställda. Därför ska beteckningen verkställande direktör ersättas av 
beteckningen verkställande generaldirektör och ändras i hela förordningen.

Ändringsförslag 71
Pilar Ayuso

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 57 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavare av godkännande för 
försäljning ska senast den -/- (fyll i datum 
– arton månader efter 
ändringsförordningens ikraftträdande) på 
elektronisk väg lämna information till 
myndigheten om alla läkemedel som har 
godkänts för försäljning eller registrerats i 
gemenskapen, och de ska använda det 
format som avses i punkt a.

b) Innehavare av godkännande för 
försäljning ska senast den -/- (fyll i datum 
– trettio månader efter 
ändringsförordningens ikraftträdande) på 
elektronisk väg lämna information till 
myndigheten om alla läkemedel som har 
godkänts för försäljning eller registrerats i 
gemenskapen, och de ska använda det 
format som avses i punkt a.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till antalet läkemedel i omlopp och kvalitetskravet för de begärda uppgifterna 
bör fristen utsträckas för inlämnandet av samtliga begärda uppgifter.

Ändringsförslag 72
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivande kommittén för 1. Rådgivande kommittén för 



AM\803329SV.doc 43/53 PE438.413v01-00

SV

säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska bestå av

säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska bestå av

a) tio ledamöter och tio suppleanter som 
utses av styrelsen på grundval av förslag 
från de behöriga nationella myndigheterna,

a) tio ledamöter och tio suppleanter som 
utses av styrelsen efter samråd med de 
behöriga nationella myndigheterna och på 
grundval av deras relevanta sakkunskap 
och riskbedömningen av humanläkemedel 
enligt punkt 2.

b) fem ledamöter och fem suppleanter som 
utnämns av kommissionen, på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet.

b) sju extra ledamöter och fem suppleanter 
som utnämns av kommissionen, däribland 
minst en företrädare för sjukvårds- och 
hälsopersonalen och minst en företrädare 
för patienterna, på grundval av en 
offentlig inbjudan till intresseanmälan och 
efter samråd med Europaparlamentet.

En medlemsstat får begära att en annan 
medlemsstat ska företräda den i 
kommittén.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Kommissionen får anpassa antalet 
ledamöter och suppleanter mot bakgrund 
av tekniska och vetenskapliga behov. 
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 87.2a

Or. en

Justification

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 
Committee for Advanced Therapies. 
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Ändringsförslag 73
Oreste Rossi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska bestå av

1. Kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel ska bestå 
av

a) tio ledamöter och tio suppleanter som 
utses av styrelsen på grundval av förslag 
från de behöriga nationella 
myndigheterna,

a) en ledamot och en suppleant som utses 
av den behöriga nationella myndigheten 
tillsammans med styrelsen,

b) fem ledamöter och fem suppleanter som 
utnämns av kommissionen, på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet.

b) sju ledamöter och sju suppleanter som 
utnämns av kommissionen, varav en 
företrädare för hälso- och 
sjukvårdspersonalen och en företrädare 
för patienterna, på grundval av en 
offentlig inbjudan till intresseanmälan och 
efter samråd med Europaparlamentet.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Kommissionen får anpassa antalet 
ledamöter och suppleanter mot bakgrund 
av tekniska och vetenskapliga behov. 
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 87.2a

Or. it

Justification

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 
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 
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rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Ändringsförslag 74
Crescenzio Rivellini

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en företrädare för och en suppleant 
från EMEA:s arbetsgrupp för patienter 
och konsumenter samt en företrädare för 
och en suppleant från EMEA:s 
arbetsgrupp för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att använda alla tillgängliga experter inom EMEA för att förenkla det praktiska 
genomförandet av förslaget. Genom att alla berörda aktörer är närvarande uppfylls de krav 
på garantier och öppenhet som fordras för skyddet av hälsan och för medborgarnas 
välbefinnande.

Ändringsförslag 75
Peter Liese

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en företrädare (och suppleant) från 
EMEA:s arbetsgrupp för patienter och 
konsumenter och en företrädare (och 
suppleant) från EMEA:s arbetsgrupp för 
hälso- och sjukvårdspersonal.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att använda all befintlig sakkunskap inom EMEA för att underlätta det 
praktiska genomförandet av detta förslag.

Ändringsförslag 76
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en företrädare från arbetsgruppen för
patienter och konsumenter och en 
företrädare från arbetsgruppen för hälso-
och sjukvårdspersonal.

Or. ro

Ändringsförslag 77
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Företrädare för de behöriga nationella 
myndigheterna ska ha rätt att delta i 
samtliga möten i rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel för att bidra till att 
myndighetens uppgifter i lämplig 
utsträckning samordnas med det arbete 
som utförs av de behöriga nationella 
myndigheterna. De får lämna 
klargöranden eller information på 
begäran men får inte försöka påverka 
diskussionerna.”

6. Företrädare för de behöriga nationella 
myndigheterna ska ha rätt att delta i 
samtliga möten i rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel och att delta i diskussioner i 
syfte att bidra till att myndighetens 
uppgifter i lämplig utsträckning samordnas 
med det arbete som utförs av de behöriga 
nationella myndigheterna.”
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Or. en

Motivering

Se motivering till ändringsförslag till artikel 61a.1.

Ändringsförslag 78
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 62 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska till myndigheten 
sända en förteckning över sådana 
nationella experter med styrkt erfarenhet av 
prövning av läkemedel som kan medverka 
i arbetsgrupper eller rådgivande grupper av 
vetenskapliga experter inom någon av de 
kommittéer som avses i artikel 56.1, och i 
förteckningen även uppge experternas 
meriter och deras särskilda 
kompetensområden.”

”Medlemsstaterna ska till myndigheten 
sända en förteckning över sådana 
nationella experter med styrkt erfarenhet av 
prövning av läkemedel som kan medverka 
i arbetsgrupper eller rådgivande grupper av 
vetenskapliga experter inom någon av de 
kommittéer som avses i artikel 56.1, och i 
förteckningen även uppge experternas 
meriter och deras särskilda 
kompetensområden samt i vilken grad de 
är oavhängiga från läkemedelsföretagen.”

Or. en

Motivering

Flera beslut som har ändrats till följd av inrättandet av nya expertgrupper ger anledning till 
en försiktig hållning med hänsyn till de intressen som kopplar samman sådana experter och 
läkemedelsföretag. Förklaringar om sådana kopplingar är inte tillräckliga för att befria 
experterna från påtryckningar.

Ändringsförslag 79
Michèle Rivasi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 67 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras. Detta 
ska inte utgöra något hinder för att ta ut 
avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för 
myndighetens fullgörande av dessa 
uppgifter.”

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras. Man 
ska motta tillräcklig offentlig finansiering 
som står i proportion till de tilldelade 
uppgifterna.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man fortsätter att finansiera säkerhetsövervakningen med offentliga medel 
för att undvika intressekonflikter. Texten i den gamla punkt 4 bör behållas.

Ändringsförslag 80
Anne Delvaux

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 67 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras. Detta 
ska inte utgöra något hinder för att ta ut 
avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för 
myndighetens fullgörande av dessa 
uppgifter.”

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras. Man 
ska motta tillräcklig offentlig finansiering 
som står i proportion till de tilldelade 
uppgifterna.”

Or. en
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Ändringsförslag 81
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 67 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras. Detta 
ska inte utgöra något hinder för att ta ut 
avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för 
myndighetens fullgörande av dessa 
uppgifter.”

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras och 
tillräckliga allmänna medel anslås i en 
omfattning som motsvarar uppgifternas 
krav. Detta ska inte utgöra något hinder för 
att myndigheten indirekt tar emot 
kompletterande resurser för 
genomförandet av sin verksamhet, 
förutsatt att dess oberoende strikt kan 
garanteras.”

Or. fr

Motivering

Det måste kunna garanteras att säkerhetsövervakningen av läkemedel är strikt finansiellt 
oberoende. Ett direkt uttag av avgifter bör därför undvikas eftersom det kan leda till en 
relation som karakteriseras av ”betalning för utförda tjänster”.

Ändringsförslag 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18a (ny)
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a) Följande artikel ska läggas till:
Artikel 80a

Innehavare av godkännanden för 
försäljning får anföra besvär mot 
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utredningsprotokoll eller yttranden från 
den kommitté som nämns i artikel 56.1aa 
i denna förordning, i syfte att få dess 
beslut granskade av ett myndighetsorgan 
som är oavhängigt från myndighetens 
kommittéer. Åtgärderna och förfarandena 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 87.2a i denna förordning. 

Or. en

Justification

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.

Ändringsförslag 83
Corinne Lepage

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 20a (ny)
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) Artikel 107.1 ska ersättas med 
följande:
1. Om det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och inget 
godkännande har beviljats i enlighet med 
förordning (EG) nr 726/2004, ska 
samordningsgruppen inom 30 dagar efter 
att ha mottagit rapporten från den 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel behandla rapporten och 
anta ett yttrande om bibehållande, 
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ändring, tillfälligt återkallande eller 
upphävande av de berörda 
godkännandena för försäljning, inklusive 
en tidtabell för att genomföra yttrandet. 
Yttrandet ska offentliggöras utan 
dröjsmål och innehålla en redovisning av 
minoritetssynpunkter.

Or. fr

Ändringsförslag 84
János Áder

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 aa 
i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, på att en
sammanfattning av den information som 
krävs för säker och effektiv användning 
av läkemedlet ska finnas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln och som 
gäller läkemedel som godkänts enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 i enlighet 
med artikel 9.4 a och d i den förordningen, 
ska tillämpas på godkännanden för 
försäljning som beviljats före det datum 
som anges i artikel 3 andra stycket i den 
här förordningen från och med det datum 
godkännandet förnyas eller efter utgången 
av en treårsperiod från och med det 
datumet, beroende på vilket datum som 
infaller först.

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 aa 
i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, på en sammanfattning 
av produktens egenskaper och en 
bipacksedel som visar att 
läkemedelsprodukten står under 
noggrann övervakning eller att ny 
information måste visas på ett lämpligt 
sätt och som gäller läkemedel som 
godkänts enligt förordning (EG) nr 
726/2004 i enlighet med artikel 9.4 a och d 
i den förordningen, ska tillämpas på 
godkännanden för försäljning som beviljats 
före det datum som anges i artikel 3 andra 
stycket i den här förordningen från och 
med det datum godkännandet förnyas eller 
efter utgången av en treårsperiod från och 
med det datumet, beroende på vilket datum 
som infaller först.

Or. hu

Motivering

Det finns ingen anledning att visa den nödvändiga informationen i ett separat fält, eftersom 
en fullständig genomläsning av sammanfattningen av produktens egenskaper och 
bipacksedeln är tillräckligt för att ge patienten och läkaren den information som krävs för en 
säker och verkningsfull användning av läkemedelsprodukten. En sammanfattning av den 
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nödvändiga informationen kan resultera i ett beteende där patienter och läkare endast läser 
informationen i detta fält, vilket kan äventyra en säker användning av läkemedelsprodukten.

Ändringsförslag 85
Philippe Juvin

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 
aa i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, på att en 
sammanfattning av den information som 
krävs för säker och effektiv användning 
av läkemedlet ska finnas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln och som 
gäller läkemedel som godkänts enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 i enlighet 
med artikel 9.4 a och d i den 
förordningen, ska tillämpas på 
godkännanden för försäljning som 
beviljats före det datum som anges i 
artikel 3 andra stycket i den här 
förordningen från och med det datum 
godkännandet förnyas eller efter 
utgången av en treårsperiod från och med 
det datumet, beroende på vilket datum 
som infaller först.

utgår

Or. fr

Motivering

Infogandet av en sammanfattning av produktens egenskaper är överflödigt (bipacksedeln är 
redan i sig en sammanfattning av viktig information) och det kan vara förvirrande för 
patienterna (dessa kan förbise viktig information som finns i bipacksedeln men inte i 
sammanfattningen av produktens egenskaper) samt skapa problem med läsbarheten 
(exempelvis när informationen lämnas på flera språk). 
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Ändringsförslag 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 aa 
i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, på att en 
sammanfattning av den information som 
krävs för säker och effektiv användning 
av läkemedlet ska finnas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln och som 
gäller läkemedel som godkänts enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 i enlighet 
med artikel 9.4 a och d i den förordningen, 
ska tillämpas på godkännanden för 
försäljning som beviljats före det datum 
som anges i artikel 3 andra stycket i den 
här förordningen från och med det datum 
godkännandet förnyas eller efter utgången 
av en treårsperiod från och med det 
datumet, beroende på vilket datum som 
infaller först.

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 aa 
i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, som gäller läkemedel 
som godkänts enligt förordning (EG) nr 
726/2004 i enlighet med artikel 9.4 a och d 
i den förordningen, ska tillämpas på 
godkännanden för försäljning som beviljats 
före det datum som anges i artikel 3 andra 
stycket i den här förordningen från och 
med det datum godkännandet förnyas eller 
efter utgången av en treårsperiod från och 
med det datumet, beroende på vilket datum 
som infaller först.

Or. en

Justification

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 
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.


