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Ændringsforslag 27
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
medicineringsfejl indføres, så det sikres, at 
utilsigtede og upassende hændelser, der 
kan forebygges, og som medfører en 
bivirkning, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug, er 
omfattet af direktivet.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
ved medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.

Or. en

Begrundelse

Med forslaget indføres definitionen af formodede bivirkninger, således at indberetningen af 
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bivirkninger opstået i forbindelse med en anvendelse af produktet, der ikke er i 
overensstemmelse med markedsføringstilladelsen, herunder medicineringsfejl, også medtages. 
Der er derfor behov for klarhed i forbindelse med den kontekst, hvor medicineringsfejl skal 
indberettes. De medicineringsfejl, der skal indberettes, er de fejl, der menes at være årsagen 
til en formodet bivirkning. Ændringsforslaget omfatter ikke, at anvendelsen af 
lægemiddelovervågningssystemet foreslås som måde til at indsamle data om medicineringsfejl 
generelt. 

Ændringsforslag 29
Crescenzio Rivellini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
sådanne virkninger, der indtræder som 
følge af medicineringsfejl og som følge af 
anvendelse af lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.

Or. it

Begrundelse

Med forslaget indføres definitionen af formodede bivirkninger, således at indberetningen af 
bivirkninger opstået i forbindelse med en anvendelse af produktet, der ikke er i 
overensstemmelse med markedsføringstilladelsen, herunder medicineringsfejl, også medtages.
Der er derfor behov for klarhed i forbindelse med den kontekst, hvor medicineringsfejl skal 
indberettes. De medicineringsfejl, der skal indberettes, er de fejl, der menes at være årsagen 
til en formodet bivirkning. Ændringsforslaget omfatter ikke, at anvendelsen af 
lægemiddelovervågningssystemet foreslås som måde til at indsamle data om medicineringsfejl 
generelt.
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Ændringsforslag 30
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men 
også medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget til definitionen kan ikke forsvares, og den mest almindelige internationale 
definition bør bevares (definitionen vedtaget af WHO og den internationale 
harmoniseringskonference (ICH)). På den anden side synes det passende at angive parallelle 
definitioner af koncepterne medicineringsfejl og forkert brug, som behandles i den nye 
definition som foreslået af Kommissionen, men som ikke fremkalder samme reaktion. 

Ændringsforslag 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) 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 
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på at overvåge lægemidlers negative 
miljømæssige virkninger på 
folkesundheden og miljøet. Konsekvensen 
bør ikke være en inddragelse af tilladelsen 
af de lægemidler, der er nødvendige i 
forbindelse med behandlingen af 
livstruende eller alvorlige sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Forskning inden for udvikling af 
mere målrettede lægemidler bør fremmes 
med henblik på at undgå bivirkninger for 
patienter og løse miljøproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 33
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Lægemidler er biologisk aktive i 
mennesker på grund af deres iboende 
egenskaber, og de fremstilles ofte på en 
måde, så de har samme virkning hele 
vejen rundt i den menneskelige krop. 
Denne stabilitet betyder, at de stadig har 
deres virkning uden for den menneskelige 
krop, hvilket kan medføre miljøproblemer, 
som igen kan påvirke folkesundheden. 
For at løse problemet med forurenet vand 
og jord på grund af affald fra 
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medicinalindustrien bør uønskede 
virkninger på miljøet indføjes i 
vurderingen af risk-benefit-forholdet.
Derudover bør kompetente myndigheder 
overvåge lægemidlers negative 
miljømæssige virkninger med henblik på 
at 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. Lægemidlers miljømæssige 
virkninger indgår dog stadig ikke i vurderingen af risk-benefit-forholdet i forbindelse med 
godkendelsen af lægemidler. Det Europæiske Miljøagentur (2010), den svenske 
lægemiddelstyrelse (2009) og det rådgivende miljøråd i Tyskland (2007) anbefaler, at de 
miljømæssige virkninger bør indgå i forbindelse med udstedelsen af tilladelser. 

Ændringsforslag 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen bør oprette et 
system for overvågning af lægemidler for 
at sikre overvågningen af et eller flere af 
vedkommendes godkendte lægemidler, og 
der skal ske en registrering i en master file 
for lægemiddelovervågning, som til 
stadighed skal være tilgængelig med 
henblik på kontrol. Den kompetente 
myndighed bør varetage tilsynet med disse 
systemer. Sammen med ansøgningen om 
markedsføringstilladelse bør der derfor 
indsendes en oversigt over systemet for 
lægemiddelovervågning med en reference 
til det sted, hvor master filen for 
lægemiddelovervågning for de pågældende 
lægemidler findes og kan kontrolleres.

(6) Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen bør oprette et 
system for overvågning af lægemidler for 
at sikre overvågningen af et eller flere af 
vedkommendes godkendte lægemidler, og 
der skal ske en registrering i en master file 
for lægemiddelovervågning, som til 
stadighed skal være tilgængelig med 
henblik på kontrol. Den kompetente 
myndighed bør varetage tilsynet med disse 
systemer. Sammen med ansøgningen om 
markedsføringstilladelse bør der derfor 
indsendes en oversigt over systemet for 
lægemiddelovervågning med en reference 
til det sted, hvor master filen for
lægemiddelovervågning for de pågældende 
lægemidler findes og kan kontrolleres af de 
kompetente myndigheder.
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Or. fr

Begrundelse

Det er de kompetente myndigheder, der bør kunne kontrollere den permanente fil for 
lægemiddelovervågning. Dette bør angives klart og tydeligt. 

Ændringsforslag 35
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den planlægning af 
lægemiddelovervågningen, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal gennemføre for hvert enkelt 
lægemiddel, bør finde sted inden for 
rammerne af et risikostyringssystem og stå 
i forhold til de identificerede risici, 
potentielle risici og behovet for 
supplerende oplysninger om lægemidlet. 
Det bør også fastsættes, at alle centrale 
foranstaltninger i et risikostyringssystem 
medtages som betingelser for tilladelse til 
markedsføring.

(7) Den planlægning af 
lægemiddelovervågningen, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal gennemføre for hvert enkelt 
lægemiddel, bør finde sted inden for 
rammerne af et risikostyringssystem og stå 
i forhold til de identificerede risici, 
potentielle risici og behovet for 
supplerende oplysninger om lægemidlet. 
Det bør også fastsættes, at alle centrale 
foranstaltninger i et risikostyringssystem 
medtages som betingelser for tilladelse til 
markedsføring. Hvis betingelserne anført i 
markedsføringstilladelsen ikke er opfyldt 
på det relevante tidspunkt, bør de 
kompetente myndigheder have beføjelser 
og passende ressourcer til umiddelbart at 
fratage markedsføringstilladelsen eller at 
trække den tilbage.

Or. en

Begrundelse

Risikostyringssystemer fungerer som supplement til lægemiddelovervågning. De fungerer ikke 
som erstatning for den almindelige lægemiddelovervågning. Erfaring viser, at virksomheder, 
der skulle gennemføre sikkerhedsundersøgelser, i mange tilfælde reelt set ikke gjorde det. 
Dette medfører, at læger og patienter forbliver usikre på, om kritiske lægemidler, der 
anvendes i forbindelse med behandling af sygdomme såsom kræft og hjerte-kar-sygdomme, 
reelt har en gavnlig virkning. Derfor er det vigtigt i lovgivningen at indføre strengere krav for 
at sikre, at medicinalvirksomheder gennemfører deres lovede undersøgelser.
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Ændringsforslag 36
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Hvis et lægemiddel i tilfælde af et 
udækket medicinsk behov godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved sådanne
lægemidler, som bør mærkes med et 
særligt symbol på yderemballagen og 
ledsages af en tilhørende forklaring i 
indlægssedlen, 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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

Or. en

Begrundelse

Særlige advarsler vedrørende lægemidler under nøje overvågning vil gøre det lettere for både 
sundhedspersoner og patienterne at finde ud af, hvilke nye lægemidler der er under nøje
overvågning, og vil medføre, at sundhedspersoner og patienterne bliver mere opmærksomme 
på at indberette eventuelle bivirkninger. Dette er tidligere blevet anbefalet af det amerikanske 
medicinske institut i en rapport fra 2006. En yderligere forbedring af denne foranstaltning 
ville være at mærke æsken med et piktogram som f.eks. den sorte trekant (▲), som allerede er 
kendt og brugt i nogle medlemsstater.
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Ændringsforslag 37
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Netop godkendte lægemidler og
lægemidler, der er godkendt på betingelse 
af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller er underlagt visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør overvåges nøje på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved alle netop 
godkendte lægemidler på markedet inden 
for de seneste højst tre år. Disse 
lægemidler bør mærkes med en sort 
trekant og ledsages af en tilhørende 
forklaring i produktresuméet og 
indlægssedlen. 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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

Or. en



AM\808932DA.doc 11/185 PE438.412v02-00

DA

Ændringsforslag 38
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges løbende på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør ligesom i forbindelse med lægemidler 
generelt tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved 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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

Or. en

Begrundelse

Der er et enormt overholdelsesproblem, hvilket har alvorlige konsekvenser for patienternes 
helbred, hvilket igen medfører en byrde for de nationale sundhedssystemer. Den anvendte 
ordlyd 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.
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Ændringsforslag 39
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Alle netop godkendte produkter, eller 
et lægemiddel, der er godkendt på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør overvåges nøje på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved alle netop 
godkendte lægemidler på markedet inden 
for de seneste højst tre år. Disse 
lægemidler bør mærkes med en sort 
trekant og ledsages af en tilhørende 
forklaring i produktresuméet, 
yderemballagen og indlægssedlen. 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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

Or. en

Begrundelse

Særlige advarsler vedrørende alle netop godkendte lægemidler samt nøje overvågning af 
lægemidler vil gøre det lettere for både sundhedspersoner og patienterne at finde ud af, hvilke 
lægemidler på markedet der netop er blevet godkendt inden for de seneste højst tre år, og vil 
medføre, at sundhedspersoner og patienterne bliver mere opmærksomme på at indberette 
eventuelle bivirkninger
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Ændringsforslag 40
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Det er vigtigt, at et forbedret 
system til lægemiddelovervågning ikke 
medfører forhastet tildeling af 
markedsføringstilladelser. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
sådanne 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 (i det følgende benævnt 
"agenturet").

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at en forbedring af lægemiddelovervågningssystemet ikke medfører 
forhastede godkendelser.
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Ændringsforslag 41
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Det er vigtigt, at et forbedret 
system til lægemiddelovervågning ikke 
medfører forhastet tildeling af 
markedsføringstilladelser. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
sådanne 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 (i det følgende benævnt 
"agenturet").

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at en forbedring af lægemiddelovervågningssystemet ikke medfører 
forhastede godkendelser.
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Ændringsforslag 42
Elena Oana Antonescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner 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 sådanne 
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 (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Det er vigtigt, at et forbedret 
system til lægemiddelovervågning ikke 
medfører forhastet tildeling af 
markedsføringstilladelser. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
sådanne 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 (i det følgende benævnt 
"agenturet").

Or. ro

Ændringsforslag 43
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
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mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen for alle 
lægemidler med undtagelse af dem, som 
er omtalt i artikel 10, 10a og 10c, 14, 16 
og 16a i direktiv 2001/83/EF, indeholde en 
koncis sammenfatning af de vigtigste 
oplysninger om lægemidlet og oplysninger 
om, hvordan man minimerer risiciene og 
opnår de størst mulige fordele af 
lægemidlet.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføjes undtagelser for visse lægemiddelkategorier med en særlig høj 
sikkerhedsprofil. I forbindelse med homøopatiske lægemidler er dette af stor økonomisk 
betydning på grund af de medicinalvirksomheder, der fremstiller midlerne, som hovedsagelig 
består af SMV'er. Den lovgivningsmæssige og administrative byrde, der er forbundet med 
lægemiddelovervågning, bør være passende og effektiv og således begrænses til de 
foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til formålet, navnlig i forbindelse med 
homøopatiske lægemidler.

Ændringsforslag 44
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning, hvori 
lægemidlets fordele og eventuelle 
bivirkninger præsenteres, og hvor der 
yderligere gives oplysninger til sikring af 
en sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet.

Or. de
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Begrundelse

Kommissionens forslag beskriver ikke klart, hvilken informationsform patienten bør gives. 
Ændringsforslaget skaber klarhed på dette område.

Ændringsforslag 45
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Indføjelsen af et resumé af de centrale oplysninger er unødvendig (produktresuméet fungerer 
i sig selv som et resumé af de vigtige oplysninger). Denne indføjelse kan medføre, at 
patienterne bliver forvirrede (de overser eventuelt vigtige oplysninger, der er angivet i 
produktresuméet, men ikke i resuméet af de centrale oplysninger), og kan skabe 
læsbarhedsproblemer (dette gælder f.eks. for indlægssedler, der er offentliggjort på flere 
sprog).

Ændringsforslag 46
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 

(10) Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
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mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

efter høring af organisationer, der 
repræsenterer patienter, forbrugere og 
sundhedspersoner, medlemsstater og 
andre interesserede parter, Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport vedrørende 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
læsbarhed.
Efter at ovenstående data er blevet 
analyseret, forelægger Kommissionen om 
relevant et forslag om at forbedre 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
form og indhold for at sikre, at de 
fungerer som værdifuld informationskilde 
for offentligheden og for 
sundhedspersoner.

Or. en

Begrundelse

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Ændringsforslag 47
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 

(10) Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
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mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

efter høring af organisationer, der 
repræsenterer patienter, forbrugere og 
sundhedspersoner, medlemsstater og 
andre interesserede parter, Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport vedrørende 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
læsbarhed.
Efter at ovenstående data er blevet 
analyseret, forelægger Kommissionen om 
relevant et forslag om at forbedre 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
form og indhold for at sikre, at de 
fungerer som værdifuld informationskilde 
for offentligheden og for 
sundhedspersoner.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et resumé er problematisk, og det gøres ikke bedre af, at elementerne i et 
sådant resumé ikke er defineret. Dette medfører fare for, at patienter udelukkende læser 
denne del. De burde læse hele indlægssedlen. Problemerne med indlægssedlernes læsbarhed 
løses ikke via en indføring af et resumé. Problemerne bør derimod løses via en gennemgang 
af bestemmelserne vedrørende indlægssedler.

Ændringsforslag 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning, hvori 
lægemidlets fordele og eventuelle 
bivirkninger præsenteres, og hvor der 
yderligere gives oplysninger til sikring af 
en sikker og virkningsfuld anvendelse af 
lægemidlet.
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Or. de

Ændringsforslag 49
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at få 
adgang til de relevante oplysninger om de 
lægemidler, de anvender, bør der ud over
produktresuméet og indlægssedlen også 
være adgang til en henvisning om, at der 
findes et websted eller et frikaldsnummer 
udbudt af de kompetente myndigheder 
og/eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, og som for 
hvert produkt indeholder en koncis 
sammenfatning af de vigtigste oplysninger 
om lægemidlet og oplysninger om, 
hvordan man minimerer risiciene og opnår 
de størst mulige fordele af lægemidlet.

Or. fr

Begrundelse

Det vil stride mod hensigten at indføre et nyt afsnit med "centrale oplysninger" i 
produktresuméet og indlægssedlen. Produktresuméet og indlægssedlen er allerede et resumé 
af de oplysninger, der anses som væsentlige. Der kan på den anden side stilles et resumé af 
oplysningerne til rådighed på et officielt websted. 

Ændringsforslag 50
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 – afsnit 1 a og b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Senest et år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
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efter høring af patient- og 
forbrugerorganisationer, organisationer 
for sundhedspersoner, medlemsstater og 
andre interesserede parter Europa-
Parlamentet og Rådet, en 
evalueringsrapport vedrørende 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
læsbarhed i medlemsstaterne.
Efter at ovenstående data er blevet 
analyseret, forelægger Kommissionen om 
relevant et forslag om at harmonisere og 
forbedre produktresuméernes og 
indlægssedlernes form og indhold for at 
sikre, at de fungerer som værdifuld 
informationskilde for offentligheden og 
for sundhedspersoner.

Or. en

Begrundelse

Denne høring bør påbegyndes snarest. Forbedret læsbarhed, klarhed og forståelighed af 
produktresuméerne og indlægssedlerne i alle medlemsstater bør være hovedformålet med et 
fremtidigt forslag til ændring af fællesskabslovgivning vedrørende information til patienter 
om receptpligtige lægemidler. 

Ændringsforslag 51
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen forelægger straks og i 
samarbejde med EMEA samt efter høring 
af organisationer, der repræsenterer 
patienter, forbrugere, læger og apotekere, 
sygekasser samt medlemsstater og andre 
interesserede parter, Europa-Parlamentet 
og Rådet en evalueringsrapport 
vedrørende produktresuméernes og 
indlægssedlernes læsbarhed samt deres 
værdi for offentligheden og 
sundhedspersoner. Efter at ovenstående 
data er blevet analyseret, forelægger 
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Kommissionen om relevant et forslag om 
at forbedre produktresuméernes og 
indlægssedlernes form og indhold for at 
sikre, at de fungerer som værdifuld 
informationskilde for offentligheden og 
for sundhedspersoner.

Or. en

Ændringsforslag 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Senest 24 måneder efter 
offentliggørelsen af dette direktiv i Den 
Europæiske Unions Tidende forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en evalueringsrapport om 
relevansen af produktresuméet og 
indlægssedlen for patienternes og 
sundhedspersoners behov. På grundlag 
heraf fremsætter Kommissionen juridiske 
henstillinger og/eller lovgivningsforslag 
for at forbedre disse to dokumenter.

Or. fr

Begrundelse

I øjeblikket opfylder produktresuméet og indlægssedlen tilsyneladende ikke patienternes og 
sundhedspersoners behov. Under hensyntagen til ændring i patienternes og 
sundhedspersoners praksis, viden og behov bør Kommissionen gennemføre en undersøgelse 
af, hvordan disse to dokumenter anvendes og præsenteres.
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Ændringsforslag 53
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre det samme høje faglige 
niveau i forbindelse med beslutninger om 
lægemiddelovervågning, der træffes på 
både fællesskabsplan og nationalt plan, bør 
koordinationsgruppen ved udførelsen af 
sine opgaver inden for 
lægemiddelovervågning kunne søge 
rådgivning hos agenturets Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning.

(13) For at sikre det samme høje faglige 
niveau i forbindelse med beslutninger om 
lægemiddelovervågning, der træffes på 
både fællesskabsplan og nationalt plan, bør
koordinationsgruppen ved udførelsen af 
sine opgaver inden for 
lægemiddelovervågning kunne søge 
rådgivning hos agenturets Rådgivende 
Udvalg for Vurdering af risk-benefit-
forhold inden for Lægemiddelovervågning.

Or. fr

Begrundelse

Navnet "Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering" er for restriktivt og tager ikke højde for 
behovet for en analyse af risk-benefit-forholdet ved et lægemiddel, men fokuserer udelukkende 
på risikoanalysen. Udvalgets opgave er dog ikke desto mindre "alle spørgsmål vedrørende
overvågning af lægemidler" (forslag til forordning, artikel 1, stk. 12).

Ændringsforslag 54
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør oprette et system 
til overvågning af lægemidler med henblik 
på indsamling af oplysninger, der er nyttige 
for lægemiddelovervågningen, herunder 
oplysninger om formodede bivirkninger, 
forkert brug, misbrug og medicineringsfejl, 
og sikre dets kvalitet gennem opfølgning af 
tilfælde af formodede bivirkninger.

(16) Medlemsstaterne bør oprette et system 
til overvågning af lægemidler med henblik 
på indsamling af oplysninger, der er nyttige 
for lægemiddelovervågningen, herunder 
oplysninger om formodede bivirkninger, 
der indtræder under normale 
anvendelsesforhold, på grund af anden 
anvendelse end den foreskrevne, forkert 
brug, misbrug og medicineringsfejl, og 
sikre dets kvalitet gennem opfølgning af 
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tilfælde af formodede bivirkninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er forvirrende og kan præciseres med henblik på at bekræfte, at 
lægemiddelovervågningssystemet bør benyttes for at indsamle data om alle formodede 
bivirkninger – ikke kun om de bivirkninger, der skyldes forkert brug, misbrug og 
medicineringsfejl. 

Ændringsforslag 55
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For yderligere at forbedre
koordineringen af medlemsstaternes 
ressourcer bør medlemsstaterne have 
mulighed for at delegere nogle af deres 
overvågningsopgaver til andre 
medlemsstater.

(17) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for overvågningen af de bivirkninger, der 
indtræder på deres geografiske område. 
For yderligere at forbedre ekspertniveauet 
på lægemiddelovervågningsområdet bør
medlemsstaterne tilskyndes til at 
tilrettelægge uddannelsestiltag og jævnligt 
udveksle data og viden.

Or. en

Begrundelse

Hver medlemsstat bør være fuldt ansvarlig for sporing af og opfølgning på bivirkninger ved et 
lægemiddel, der markedsføres på deres geografiske område.

Ændringsforslag 56
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For yderligere at forbedre 
koordineringen af medlemsstaternes 

(17) Hver enkelt medlemsstat bør være 
ansvarlig for sporing og opfølgning af 
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ressourcer bør medlemsstaterne have 
mulighed for at delegere nogle af deres 
overvågningsopgaver til andre 
medlemsstater.

bivirkninger, der indtræder på dens 
geografiske område. For yderligere at 
forbedre ekspertniveauet på 
lægemiddelovervågningsområdet bør
medlemsstaterne tilskyndes til at 
tilrettelægge uddannelsestiltag og jævnligt 
udveksle data og viden.

Or. en

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat bør være fuldt ansvarlig for sporing og opfølgning af bivirkninger 
ved et lægemiddel, der markedsføres på dens geografiske område.

Ændringsforslag 57
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen").

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser indberette disse 
bivirkninger til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
bivirkningen indtrådte, og 
medlemsstaterne bør indberette disse 
bivirkninger direkte til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"). Enhver ændring i den 
nationale database bør straks og 
automatisk kunne ses i Eudravigilance-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Hver medlemsstat bør straks få fuldt kendskab til de bivirkninger, der indtræder på deres 
geografiske område. Medlemsstater bør have direkte adgang til de detaljerede beretninger 
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om bivirkninger for at kunne forhindre tab af kliniske informationer, hvilket ville være til 
skade for den videnskabelige analyse. Medlemsstater bør være ansvarlige for at registrere 
rapporterne i Eudravigilance-databasen for at sikre databasens kvalitet. 

Ændringsforslag 58
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen").

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger og for at give 
medlemsstaterne mulighed for at få 
adgang til de samme oplysninger samtidig
bør indehavere af markedsføringstilladelser 
og medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"). Ud fra denne synsvinkel og 
med henblik på at nå ovennævnte mål bør 
medlemsstaterne ikke pålægge 
indehaverne af 
markedsføringstilladelserne yderligere 
krav, således at umiddelbar og jævnlig 
indberetning af formodede bivirkninger er 
mulig. 

Or. fr

Begrundelse

For at nå EU's mål og for at forenkle overførselen af oplysninger og harmoniseringen af 
overvågningen bør medlemsstaterne ikke pålægge yderligere krav, der ikke kan begrundes 
videnskabeligt. 
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Ændringsforslag 59
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen").

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser udelukkende 
indberette disse bivirkninger til 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne bør
indberette disse bivirkninger direkte til 
Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"). 

Enhver ændring i den nationale database 
bør straks og automatisk kunne ses i 
Eudravigilance-databasen.
Eudravigilance-databasen og den 
nationale database bør være fuldstændigt 
interoperable.

Or. en
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Begrundelse

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Ændringsforslag 60
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
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databasen"). databasen"). Eudravigilance-databasen 
bør samtidig og elektronisk underrette de 
relevante medlemsstater om 
indberetninger fra indehavere af 
markedsføringstilladelser.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør underrettes elektronisk, når indehavere af markedsføringstilladelser 
indsender rapporter til Eudravigilance-databasen om alvorlige formodede bivirkninger, der 
indtræder på deres geografiske område. Dette skal fungere som ekstra kontrol for at sikre, at 
de nationale kompetente myndigheder ikke overser en sådan oplysning.

Ændringsforslag 61
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsprocessen bør 
medlemsstaterne oprette og forvalte 
webportaler om lægemiddelsikkerhed. Med 
henblik herpå bør indehavere af 
markedsføringstilladelser på forhånd
informere myndighederne om
sikkerhedsmeddelelser, og myndighederne 
bør informere hinanden.

(19) For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsprocessen bør 
medlemsstaterne oprette og forvalte 
webportaler om lægemiddelsikkerhed. Med 
henblik herpå bør indehavere af 
markedsføringstilladelser indsende 
sikkerhedsmeddelelser til 
forhåndsgodkendelse til myndighederne, 
og myndighederne bør informere hinanden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de oplysninger om lægemidler, som selskaberne formidler til offentligheden, 
ikke er af reklamemæssig karakter. Princippet om forhåndsgodkendelse af informationen 
finder allerede anvendelse i forbindelse med indlægssedler, offentlige kampagner og ligeledes 
i det forslag om information til offentligheden om receptpligtige lægemidler, der for tiden er 
til behandling. Med henblik på overensstemmelse bør princippet også gælde ved 
lægemiddelovervågning.
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Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsprocessen bør 
medlemsstaterne oprette og forvalte 
webportaler om lægemiddelsikkerhed. Med 
henblik herpå bør indehavere af 
markedsføringstilladelser på forhånd
informere myndighederne om
sikkerhedsmeddelelser, og myndighederne 
bør informere hinanden.

(19) For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsprocessen bør 
medlemsstaterne oprette og forvalte 
webportaler om lægemiddelsikkerhed. 
Indehavere af markedsføringstilladelser 
bør opfordres til at indsende de 
sikkerhedsmeddelelser, som de vil sende 
ud med henblik på forhåndsgodkendelse, 
til myndighederne. Myndighederne bør
umiddelbart efter en sådan godkendelse
sende en forudgående underretning om 
disse sikkerhedsmeddelelser til hinanden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de oplysninger om lægemidler, som selskaberne formidler til offentligheden, 
ikke er af reklamemæssig karakter. Princippet om forhåndsgodkendelse af informationen 
finder allerede anvendelse i forbindelse med indlægssedler, offentlige kampagner og ligeledes 
i det forslag om information til offentligheden om receptpligtige lægemidler, der for tiden er 
til behandling. Med henblik på overensstemmelse bør princippet også gælde ved information 
om lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 63
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Indberetning via sundhedspersoner
bør særligt tilskyndes i de tilfælde, hvor 
deres bidrag kan være af væsentlig 
betydning for at forstå bivirkningen. For 
at gøre denne indberetningsproces lettere 
bør det gøres nemmere for 
sundhedspersoner i overensstemmelse 
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med reglerne om databeskyttelse at få 
adgang til oplysninger om medicinering i 
patientens journal. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege betydningen af sundhedspersoner som en vogter i forbindelse 
med indberetninger vedrørende lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 64
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Indberetning via sundhedspersoner
bør særligt tilskyndes i de tilfælde, hvor 
deres bidrag kan være af væsentlig 
betydning for at forstå bivirkningernes 
konsekvenser, og i de tilfælde, hvor 
bivirkningerne skyldes medicineringsfejl.
For at gøre denne indberetningsproces 
lettere bør det gøres nemmere for 
sundhedspersoner at få adgang til 
oplysninger om medicinering i patientens 
journal. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege betydningen af sundhedspersoner som en vogter i forbindelse 
med indberetninger vedrørende lægemiddelovervågning. For derudover bedre at kunne støtte 
en korrekt identificering af eventuelle medicineringsfejl, der medfører formodede 
bivirkninger, er det vigtigt, at læger og apotekere har adgang til patientens 
medicineringsjournal, samtidig med at reglerne om databeskyttelse fuldt ud overholdes.
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Ændringsforslag 65
Crescenzio Rivellini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Indberetning via sundhedspersoner
bør særligt tilskyndes i de tilfælde, hvor 
deres bidrag kan være af væsentlig 
betydning for at forstå bivirkningernes 
konsekvenser, og i de tilfælde, hvor 
bivirkningerne skyldes medicineringsfejl.
For at gøre denne indberetningsform 
lettere og for at beskytte borgeren bør det 
gøres nemmere for sundhedspersoner at 
få adgang til oplysninger om 
medicinering i patientens journal. 

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege betydningen af sundhedspersoner som havende en aktiv rolle i 
forbindelse med indberetninger vedrørende lægemiddelovervågning. For derudover at lette 
processen vedrørende korrekt identificering af eventuelle medicineringsfejl, der medfører 
formodede bivirkninger, er det vigtigt, at læger og apotekere har adgang til patientens 
medicineringsjournal, samtidig med at reglerne om privatlivets fred og databeskyttelse fuldt 
ud overholdes. Dette sker i et gensidigt samarbejde mellem de to parter, hvilket har vist sig at 
være gavnligt.

Ændringsforslag 66
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kravene om periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger bør være 
proportionale med de risici, som er 
forbundet med lægemidlerne. Periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter bør derfor 
kædes sammen med risikostyringssystemet 
for nygodkendte lægemidler, og 

(22) Kravene om periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger bør være 
proportionale med de risici, som er 
forbundet med lægemidlerne. Periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter bør derfor 
kædes sammen med risikostyringssystemet 
for nygodkendte lægemidler, og der bør
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rutinemæssig indberetning bør ikke være 
nødvendig for generiske lægemidler, 
almindelig anerkendt anvendelse, 
informeret samtykke, eller 
plantelægemidler registreret til brug som 
homøopatiske lægemidler eller til 
traditionel anvendelse. Af hensyn til 
folkesundheden bør myndighederne 
imidlertid foreskrive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter for sådanne 
lægemidler, når der er behov for at vurdere 
deres risiko eller undersøge, om 
produktinformationen er fyldestgørende.

med større mellemrum kræves 
indsendelse af indberetninger for 
generiske lægemidler, almindelig 
anerkendt anvendelse, informeret 
samtykke, eller plantelægemidler 
registreret til brug som homøopatiske 
lægemidler eller til traditionel anvendelse. 
Af hensyn til folkesundheden bør 
myndighederne med faste mellemrum
imidlertid foreskrive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter for sådanne 
lægemidler, når der er behov for at vurdere 
deres risiko eller undersøge, om 
produktinformationen er fyldestgørende.

Or. fr

Begrundelse

The exclusion of certain types of medicinal product from the periodic safety update report 
system (generic versions of medicinal products, medicinal products whose active ingredients 
have been well established in medical use for at least ten years, certain homeopathic 
medicinal products, certain traditional herbal medicinal products, etc.) could cause 
problems. In the case of generics, if the original product is no longer on the market, there will 
no longer be a periodic report available for these medicinal products. Furthermore, adverse 
reactions may appear long after the product is marketed (as with DiAntalvic). There cannot 
therefore be any exclusion in principle for certain medicinal products, but a longer interval is 
acceptable. 

Ændringsforslag 67
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kravene om periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger bør være 
proportionale med de risici, som er 
forbundet med lægemidlerne. Periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter bør derfor 
kædes sammen med risikostyringssystemet 
for nygodkendte lægemidler, og 
rutinemæssig indberetning bør ikke være 
nødvendig for generiske lægemidler, 

(22) Kravene om periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger bør være 
proportionale med de risici, som er 
forbundet med lægemidlerne. Periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter bør derfor 
kædes sammen med risikostyringssystemet 
for nygodkendte lægemidler, og der bør 
kræves rutinemæssig indberetning for 
generiske lægemidler, almindelig 
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almindelig anerkendt anvendelse, 
informeret samtykke, eller 
plantelægemidler registreret til brug som 
homøopatiske lægemidler eller til 
traditionel anvendelse. Af hensyn til 
folkesundheden bør myndighederne 
imidlertid foreskrive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsrapporter for sådanne 
lægemidler, når der er behov for at vurdere 
deres risiko eller undersøge, om 
produktinformationen er fyldestgørende.

anerkendt anvendelse, informeret 
samtykke, eller plantelægemidler 
registreret til brug som homøopatiske 
lægemidler eller til traditionel anvendelse. 
Af hensyn til folkesundheden bør 
myndighederne imidlertid foreskrive 
periodiske, opdaterede sikkerhedsrapporter 
for sådanne lægemidler, når der er behov 
for at vurdere deres risiko eller undersøge, 
om produktinformationen er 
fyldestgørende.

Or. fr

Begrundelse

Lægemidlers virkninger kan variere alt efter dets sammensætning eller fremstillingsmetode. 
Derfor bør alle lægemidler være genstand for offentliggørelsen af periodiske, opdaterede 
sikkerhedsrapporter.

Ændringsforslag 68
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. Det bør 
være muligt at sikre tilstrækkelig 
finansiering af 
lægemiddelovervågningsaktiviteter 
gennem opkrævning af gebyrer. 
Forvaltningen af disse indsamlede midler 
bør dog til stadighed kontrolleres af de 
nationale kompetente myndigheder for at 
sikre deres uafhængighed.

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. 

Or. en
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Begrundelse

Aktiviteter i forbindelse med lægemiddelovervågning bør være offentligt finansierede – både 
for at sikre aktiviteternes uafhængighed, og fordi medlemsstaterne bør være fuldt ansvarlige 
for lægemiddelovervågningen (også med hensyn til finansieringen), da de bærer 
omkostningerne forbundet med bivirkningerne, både hvad angår sygeligheden og 
dødeligheden. Ifølge Kommissionen vurderes det, at 5 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes 
en bivirkning, at 5 % af alle sygehuspatienter lider af bivirkninger, og at bivirkninger er den 
femte mest hyppige årsag til død på hospitalet.

Ændringsforslag 69
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. Det bør 
være muligt at sikre tilstrækkelig 
finansiering af 
lægemiddelovervågningsaktiviteter 
gennem opkrævning af gebyrer. 
Forvaltningen af disse indsamlede midler 
bør dog til stadighed kontrolleres af de 
nationale kompetente myndigheder for at 
sikre deres uafhængighed.

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering.

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter i forbindelse med lægemiddelovervågning bør være offentligt finansierede – både 
for at sikre aktiviteternes uafhængighed, og fordi medlemsstaterne bør være fuldt ansvarlige 
for lægemiddelovervågningen (også med hensyn til finansieringen), da de bærer 
omkostningerne forbundet med bivirkningerne, både hvad angår sygeligheden og 
dødeligheden. Ifølge Kommissionen vurderes det, at 5 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes 
en bivirkning, at 5 % af alle sygehuspatienter lider af bivirkninger, og at bivirkninger er den 
femte mest hyppige årsag til død på hospitalet.
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Ændringsforslag 70
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. Det bør 
være muligt at sikre tilstrækkelig 
finansiering af 
lægemiddelovervågningsaktiviteter 
gennem opkrævning af gebyrer. 
Forvaltningen af disse indsamlede midler 
bør dog til stadighed kontrolleres af de 
nationale kompetente myndigheder for at 
sikre deres uafhængighed.

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. 

Or. en

Ændringsforslag 71
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Dette direktiv bør 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 
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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. Dette 
formål er af enorm offentlig interesse. 
Formålet er berettiget, hvis identificerbare 
sundhedsoplysninger udelukkende 
behandles, når det er nødvendigt, og de 
involverede parter på hvert niveau i 
lægemiddelovervågningsprocessen 
vurderer denne nødvendighed.
1EFT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2EFT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Forslaget vedrører meget følsomme personoplysninger, som bør beskyttes fuldt ud. Se 
udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af april 2009.

Ændringsforslag 72
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Nr. 11) affattes således: udgår
"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

Or. en
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Begrundelse

Den oprindelige ordlyd (artikel 1, stk. 11, i det kodificerede direktiv 2001/83/EF, som er 
definitionen som anvendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den internationale 
harmoniseringskonference (ICH), som udtrykkeligt angiver, at der refereres til normale 
anvendelsesforhold og undgår forvirring i forhold til sager om forkert brug eller misbrug, bør 
genindsættes. 

Ændringsforslag 73
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag 74
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel,
som indtræder i forbindelse med de doser, 
der almindeligvis gives til mennesker med 
henblik på profylakse, diagnose eller 
behandling af en sygdom eller med 
henblik på genopretning, forbedring eller 
ændring af fysiologiske funktioner."
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Or. fr

Begrundelse

Ændringen af definitionen kan ikke forsvares, og den mest almindelige internationale 
definition bør bevares (definitionen vedtaget af WHO og den internationale 
harmoniseringskonference (ICH)). På den anden side ville det være passende at angive 
parallelle definitioner af koncepterne medicineringsfejl og forkert brug, som behandles i den 
nye definition som foreslået af Kommissionen, men som ikke fremkalder samme reaktion. 

Ændringsforslag 75
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel, som indtræder i 
forbindelse med de doser, der 
almindeligvis gives til mennesker i 
overensstemmelse med produktresuméet 
med henblik på profylakse, diagnose eller 
behandling eller ændring af fysiologiske 
funktioner.
11a) Anden anvendelse af lægemidlet end 
den foreskrevne: lægemiddelbrug, som 
ikke er i overensstemmelse med 
produktresuméet, herunder 
medicineringsfejl, og som ledsages af 
utilsigtede skadelige virkninger."

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med vurderingen af disse to forskellige typer skadelige og utilsigtede virkninger 
forårsaget af anvendelsen af et lægemiddel er det vigtigt at kunne skelne mellem anvendelse, 
der sker i overensstemmelse med produktresuméet, og anvendelse, der ikke sker i 
overensstemmelse med produktresuméet (anden anvendelse end den foreskrevne og 
medicineringsfejl). Denne vurdering medfører forskellige reaktioner fra de kompetente 
myndigheder: Medicineringsfejl kan medføre yderligere advarsler, men ikke tilbagetrækning 
eller fratagelse af markedsføringstilladelsen. Det modsatte gælder for bivirkninger.
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Ændringsforslag 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel, som indtræder i 
forbindelse med de doser, der 
almindeligvis gives til mennesker med 
henblik på profylakse, diagnose eller 
behandling af en sygdom eller med 
henblik på genopretning, forbedring eller 
ændring af fysiologiske funktioner."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bruge samme terminologi i hele verden. Definitionerne anvendt af EF bør 
svare til de definitioner, som ICH eller WHO har fastsat. Definitionen af begrebet 
"bivirkning" er ikke i overensstemmelse WHO's definition. Den nuværende EF-definition på 
bivirkning er i overensstemmelse med WHO og bør fastholdes, da denne definition tager 
udgangspunkt i doser som fastsat i markedsføringstilladelsen. Ellers er det ikke muligt at 
fastlægge, hvad "utilsigtet" betyder.

Ændringsforslag 77
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 78
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende stykke indsættes:
11a. Medicineringsfejl: en reaktion, der 
ikke er en bivirkning, men derimod 
skyldes fejl og anvendelse, der ikke sker i 
overensstemmelse med det godkendte 
produktresumé, herunder forkert brug og 
misbrug af produktet.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt også at få oplysninger om medicineringsfejl, men disse fejl skal ses uafhængigt 
fra bivirkningerne. Det er forståeligt, at det er vigtigt for myndighederne at få oplysninger om 
medicineringsfejl. Bivirkninger har almindeligvis en indflydelse på oplysningerne på 
emballagen og produktresuméet, mens der ikke er nogen grund til at behandle 
medicineringsfejl i disse tre dokumenter.

Ændringsforslag 80
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Følgende stykke indsættes:
"(13a) Negativ indvirkning på miljøet: en 
uønsket virkning på miljøet eller 
folkesundheden via miljøet af et 
lægemiddel eller et nedbrydningsprodukt 
hertil."

Or. en

Begrundelse

Under den medicinske behandling udskiller patienterne lægemidlerne. De går ofte gennem 
spildevandsbehandlingsanlæg og kan forurene overflade-, grund- og endda drikkevand. 
Negative indvirkninger på miljøet bør behandles i lovgivning om lægemidler. Og derfor er 
der brug for en definition af negative indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 81
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"14) Formodet bivirkning: en bivirkning, (Vedrører ikke den danske tekst)
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for hvilken en årsagssammenhæng mellem 
hændelsen og lægemidlet ikke kan 
udelukkes."

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag 82
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"14) Formodet bivirkning: en bivirkning, 
for hvilken en årsagssammenhæng mellem 
hændelsen og lægemidlet ikke kan 
udelukkes."

(Vedrører ikke den danske udgave)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag 83
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"14) Formodet bivirkning: en bivirkning, 
for hvilken en årsagssammenhæng mellem 
hændelsen og lægemidlet ikke kan 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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udelukkes."

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 84
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"14) Formodet bivirkning: en bivirkning, 
for hvilken en årsagssammenhæng 
mellem hændelsen og lægemidlet ikke kan 
udelukkes."

"(14) Medicineringsfejl: enhver utilsigtet 
og upassende reaktion eller hændelse, der 
kan forebygges, og som havde eller kunne 
have haft en negativ konsekvens, mens 
medicineringen var under en 
sundhedspersons, patients eller 
forbrugers kontrol. De medicineringsfejl, 
der har negative konsekvenser, bør af 
indberetningshensyn betragtes som 
bivirkninger."

Or. en

Begrundelse

For klarhedens skyld bør definitionen af "medicineringsfejl" indføjes for at sikre, at 
utilsigtede og upassende hændelser, der kan forebygges, og som medførte en bivirkning, og 
som opstod efter godkendt anvendelse af lægemidlet i almindelige doser, men ligeledes 
medicineringsfejl og anden anvendelse end den foreskrevne i produktresuméet behandles i 
dette direktiv (se betragtning 5).
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Ændringsforslag 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende stykke indsættes:
"(14a) Negativ indvirkning på miljøet: 
Dette omfatter skadelige virkninger på 
folkesundheden eller miljøet, navnlig i 
overfladevand, grundvand og drikkevand 
forbundet med forekomsten i miljøet af 
lægemidler eller deres 
nedbrydningsprodukter eller 
sammensætninger af lægemidler og deres 
nedbrydningsprodukter."

Or. en

Begrundelse

Under den medicinske behandling udskiller patienterne lægemidlerne via urinen. De går ofte 
gennem spildevandsbehandlingsanlæg og forurener overflade- og grundvand. Når 
lægemidlerne når ud i drikkevandet, bliver de også en fare for folkesundheden. I vandmiljøet 
kan de være til skade for flora og fauna. Det er derfor nødvendigt at behandle de negative 
indvirkninger på miljøet sammen med lovgivning om lægemiddelovervågning. Og således er 
der brug for en definition af negative indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 86
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"15) Sikkerhedsundersøgelse efter 
tilladelse til markedsføring: undersøgelse 
med et godkendt lægemiddel, som 
gennemføres med henblik på at identificere 

"15) Undersøgelse af 
lægemiddelovervågning efter tilladelse til 
markedsføring: undersøgelse med et 
lægemiddel, der tidligt blev godkendt af 
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eller kvantificere en sikkerhedsrisiko, 
bekræfte et lægemiddels sikkerhedsprofil
eller måle effektiviteten af 
risikostyringsforanstaltningerne."

hensyn til folkesundheden, idet der ikke 
fandtes et behandlingsalternativ, eller som 
er gennemført efter anmodning fra 
sundhedsmyndighederne, så snart et 
lægemiddel er blevet markedsført, og som 
gennemføres med henblik på at identificere 
eller kvantificere lægemidlets risiko for 
bivirkninger eller undersøge lægemidlets 
bivirkningsprofil eller revurdere risk-
benefit-forholdet eller måle effektiviteten 
af risikostyringsforanstaltningerne."

Or. en

Begrundelse

Undersøgelsen af lægemiddelovervågningen efter tilladelse til markedsføring har til formål at 
overvåge lægemidlers bivirkninger på mennesker. Den anvendte ordlyd skal på bedre vis 
gengive virkeligheden vedrørende formålet med disse undersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring. Sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til markedsføring må ikke anvendes 
for at få udstedt markedsføringstilladelser på den nemme måde, uden at der er gennemført 
tilstrækkelige evalueringer. 

Ændringsforslag 87
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Nr. 15) affattes således: udgår
"15) Sikkerhedsundersøgelse efter 
tilladelse til markedsføring: undersøgelse 
med et godkendt lægemiddel, som 
gennemføres med henblik på at 
identificere eller kvantificere en 
sikkerhedsrisiko, bekræfte et lægemiddels 
sikkerhedsprofil eller måle effektiviteten 
af risikostyringsforanstaltningerne."

Or. en
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Ændringsforslag 88
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Nr. 15) affattes således: c) Nr. 15) affattes således:
"15) Sikkerhedsundersøgelse efter 
tilladelse til markedsføring: undersøgelse 
med et godkendt lægemiddel, som 
gennemføres med henblik på at identificere 
eller kvantificere en sikkerhedsrisiko, 
bekræfte et lægemiddels sikkerhedsprofil
eller måle effektiviteten af 
risikostyringsforanstaltningerne."

"15) Undersøgelse af 
lægemiddelovervågning efter tilladelse til 
markedsføring: undersøgelse med et 
lægemiddel, der tidligt blev godkendt af 
hensyn til folkesundheden, idet der ikke 
fandtes et behandlingsalternativ, eller som 
er gennemført efter anmodning fra 
sundhedsmyndighederne, så snart et 
lægemiddel er blevet markedsført, og som 
gennemføres med henblik på at identificere 
eller kvantificere lægemidlets risiko for 
bivirkninger eller undersøge lægemidlets 
bivirkningsprofil eller risk-benefit-
forholdet eller måle effektiviteten af 
risikostyringsforanstaltningerne."

Or. en

Begrundelse

Undersøgelsen af lægemiddelovervågningen efter tilladelse til markedsføring har til formål at 
overvåge lægemidlers bivirkninger på mennesker. Formålet med undersøgelsen er ikke at 
overvåge "sikkerheden efter tilladelse til markedsføring". Sikkerhedsundersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring må ikke anvendes for at få udstedt markedsføringstilladelser på 
den nemme måde, uden at der er gennemført tilstrækkelige evalueringer. 

Ændringsforslag 89
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Nr. 28a affattes således: 
"28a) Risk-benefit-forhold:
en evaluering af lægemidlets positive 
behandlingsvirkninger i forbindelse med 
risiciene som fastsat i nr. 28."

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. Lægemidlers miljømæssige 
virkninger indgår dog stadig ikke i vurderingen af risk-benefit-forholdet i forbindelse med 
godkendelsen af lægemidler. Det Europæiske Miljøagentur (2010), den svenske 
lægemiddelstyrelse (2009) og det rådgivende miljøråd i Tyskland (2007) anbefaler, at de 
miljømæssige virkninger bør indgå i forbindelse med udstedelsen af tilladelser. 

Ændringsforslag 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Nr. 28a affattes således:
"28a) Risk-benefit-forhold: 
en evaluering af lægemidlets positive 
behandlingsvirkninger i forbindelse med 
risiciene som fastsat i nr. 28."

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføje "miljørisikoen" i vurderingen af risk-
benefit-forholdet. Dette er allerede ved at ske i lovgivningen om veterinærlægemidler, og i 
Det Europæiske Miljøagenturs tekniske rapport nr. 1/2010 anbefales det at tage højde for 
denne risiko i lovgivningen om humanmedicinske lægemidler. Det primære formål er at 
beskytte folkesundheden uden at bringe patienters adgang til livsvigtige lægemidler i fare.
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Ændringsforslag 91
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28b) Risikostyringssystem: en række 
aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at identificere, karakterisere, forebygge 
eller minimere risiciene ved lægemidler, 
herunder vurdering af indgrebenes 
virkning.

28b) Risikostyringssystem: en række 
specifikke aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at vurdere eller forebygge risiciene ved 
lægemidler, herunder vurdering af 
indgrebenes virkning, eller sikre en tidlig 
identificering af nye risici.

Or. en

Begrundelse

Alle de lægemidler, der findes på det europæiske marked, skal overvåges nøje via det 
generelle lægemiddelovervågningssystem, som bør gøres mere effektivt – både på europæisk 
og nationalt niveau. Risikostyringssystemer bør ikke have til formål at "identificere risiciene 
ved lægemidler": Dette er derimod formålet med undersøgelserne før tilladelsen til 
markedsføring. Et risikostyringssystem bør gøre det muligt at forebygge risici, der allerede er 
blevet identificeret ved hjælp af undersøgelserne efter tilladelse til markedsføring, og så 
tidligt som muligt at identificere nye risici.

Ændringsforslag 92
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28b) Risikostyringssystem: en række 
aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at identificere, karakterisere, forebygge 
eller minimere risiciene ved lægemidler, 

28b) Risikostyringssystem: en række 
specifikke aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at vurdere eller forebygge risiciene ved 
lægemidler, herunder vurdering af 
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herunder vurdering af indgrebenes 
virkning.

indgrebenes virkning, eller sikre en tidlig 
identificering af nye risici.

Or. en

Ændringsforslag 93
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28b) Risikostyringssystem: en række 
aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at identificere, karakterisere, forebygge 
eller minimere risiciene ved lægemidler, 
herunder vurdering af indgrebenes 
virkning.

28b) Risikostyringssystem: en række 
specifikke aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at vurdere eller forebygge risiciene ved 
lægemidler, herunder vurdering af 
indgrebenes virkning, eller sikre en tidlig 
identificering af nye risici.

Or. en

Begrundelse

Alle de lægemidler, der findes på det europæiske marked, skal overvåges nøje via det 
generelle lægemiddelovervågningssystem, som bør gøres mere effektivt – både på europæisk 
og nationalt niveau. Risikostyringssystemer bør ikke have til formål at "identificere risiciene 
ved lægemidler": Dette er derimod formålet med undersøgelserne før tilladelsen til 
markedsføring. Et risikostyringssystem bør gøre det muligt at forebygge risici, der allerede er 
blevet identificeret ved hjælp af undersøgelserne efter tilladelse til markedsføring, og så 
tidligt som muligt at identificere nye risici.

Ændringsforslag 94
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

28c) Lægemiddelovervågningssystem: et 
system, som indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne anvender til at varetage 
de opgaver og det ansvar, der er omhandlet 
i afsnit IX, og som tager sigte på at 
overvåge sikkerheden af godkendte 
lægemidler og påvise ændringer i 
forholdet mellem fordele og risici.

28c) Lægemiddelovervågningssystem: et 
system, som gør det muligt for indehavere 
af markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne med henblik på at 
varetage de opgaver og det ansvar, der er 
omhandlet i afsnit IX:

a) at indsamle data, der er brugbare i 
forbindelse med overvågningen af 
lægemidler, herunder navnlig 
bivirkninger for mennesker, inklusive 
forkert brug og misbrug af lægemidler og 
medicineringsfejl,
b) at evaluere disse data på videnskabelig 
vis for at påvise ændringer i godkendte 
lægemidlers forhold mellem fordele og 
risici.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd (artikel 102 i det kodificerede direktiv 2001/83/EF), der tydeligt 
fastsatte de opgaver, der hører ind under lægemiddelovervågningssystemet (samling af data 
og videnskabelig vurdering), bør genindføres. Lægemiddelovervågning er en observerende 
videnskabelig disciplin, der har til formål at overvåge lægemidlers bivirkninger for 
mennesker. Overvågningen har ikke til formål at overvåge "lægemidlernes sikkerhed" (et 
tvetydigt udtryk "produktorienteret" i stedet for "patientorienteret"). 

Ændringsforslag 95
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28c) Lægemiddelovervågningssystem: et 
system, som indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne anvender til at varetage 
de opgaver og det ansvar, der er 

28c) Lægemiddelovervågningssystem: et 
system, som gør følgende muligt:
a) at indsamle data, der er brugbare i 
forbindelse med overvågningen af 
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omhandlet i afsnit IX, og som tager sigte 
på at overvåge sikkerheden af godkendte 
lægemidler og påvise ændringer i 
forholdet mellem fordele og risici.

lægemidler,
herunder navnlig bivirkninger for 
mennesker, inklusive i tilfælde af forkert 
brug og misbrug af lægemidler eller 
medicineringsfejl,
b) at behandle disse data på videnskabelig 
vis for at påvise ændringer i godkendte 
lægemidlers forhold mellem fordele og 
risici,
c) for indehavere af 
markedsføringstilladelser og for 
medlemsstaterne at varetage de opgaver 
og det ansvar, der er omhandlet i afsnit 
IX.

Or. fr

Begrundelse

Tilbage til definitionen af et lægemiddelovervågningssystem som tidligere fastsat i direktiv 
2001/83/EF, fordi Kommissionens forslag ikke omfatter opgaverne indsamling af information 
og videnskabelig behandling. 

Ændringsforslag 96
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 32 a, 32 b og 32 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Som nr. 32a), 32b) og 32c) indsættes:
"32a) Medicineringsfejl: en utilsigtet 
undladelse eller handling, der kan 
forhindres, i forbindelse med et 
lægemiddel, og som kan være årsagen til 
en risiko eller en bivirkning for patienten, 
og som kan omfatte et eller flere stadier i 
lægemidlets cyklus såsom valg af 
lægemiddel, ordinering, udlevering, 
validering, klargøring, opbevaring, 
levering, administration og 
behandlingsovervågning samt oplysning, 
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men også kontakt såsom kommunikation 
og meddelelser.
32b) Forkert brug af lægemiddel: anden 
anvendelse af lægemidlet end 
anbefalingerne i produktresuméet. 
32c) Lægeligt forsvarlig anvendelse ikke i 
overensstemmelse med de godkendte 
angivelser: særligt tilfælde af anvendelse, 
bevidst ikke i overensstemmelse med 
anbefalingerne i produktresuméets 
retningslinjer, men med udgangspunkt i 
vurderingsdataene."

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at indføje definitionen af "medicineringsfejl", "forkert brug" og 
"lægeligt forsvarlig anvendelse ikke i overensstemmelse med de godkendte angivelser", 
således at dataene fra lægemiddelovervågningen kan klassificeres og registreres på en mere 
informativ måde i forhold til anvendelseskonteksten.

Ændringsforslag 97
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 32 a, 32 b og 32 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Som nr. 32a) indsættes:
"32a) Medicineringsfejl: en utilsigtet 
undladelse eller handling i forbindelse 
med et lægemiddel, der kan medføre en 
risiko eller en bivirkning for patienten. En 
medicineringsfejl kan per definition 
forhindres, fordi begrebet netop angiver, 
hvad der burde være gjort, men ikke blev 
gjort under patientens behandling med 
lægemidlet. Medicineringsfejl kan omfatte 
et eller flere stadier i lægemidlets cyklus 
såsom valg af lægemiddel, ordinering, 
udlevering, validering, klargøring, 
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opbevaring, levering, administration og 
behandlingsovervågning samt oplysning, 
men også kontakt såsom kommunikation 
og meddelelser."

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget til definitionen kan ikke forsvares, og den mest almindelige internationale 
definition bør bevares (definitionen vedtaget af WHO og den internationale 
harmoniseringskonference (ICH)). På den anden side synes det passende at angive parallelle 
definitioner af koncepterne medicineringsfejl og forkert brug, som behandles i den nye 
definition som foreslået af Kommissionen, men som ikke fremkalder samme reaktion. 

Ændringsforslag 98
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 32 b(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Som nr. 32b) indsættes:
"32b) Forkert brug af lægemiddel: anden 
anvendelse af lægemidlet end 
anbefalingerne i produktresuméet."

Or. fr

Begrundelse

Se ændringsforslag til nr. 32a.

Ændringsforslag 99
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 32 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Som nr. 32c) indsættes:
"32c) Lægeligt forsvarlig anvendelse ikke 
i overensstemmelse med de godkendte 
angivelser: særligt tilfælde af anvendelse, 
bevidst ikke i overensstemmelse med 
anbefalingerne i produktresuméets 
retningslinjer, men med udgangspunkt i 
vurderingsdataene."

Or. fr

Begrundelse

Se nr. 32a.

Ændringsforslag 100
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 32 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"da) Som nr. 32d) indsættes:
"32d) Kommercielt fortrolige oplysninger:
Dele af dokumenter, data eller 
oplysninger anses som værende 
kommercielt fortrolige i en på forhånd 
fastsat periode, som skal præciseres, hvis 
det dokumenteres, at udlevering heraf 
sandsynligvis vil medføre 
uforholdsmæssig skade på de 
kommercielle interesser, som indehaveren 
af markedsføringstilladelsen har. Dette 
gælder dog ikke i de tilfælde, hvor 
udleveringen er af stor offentlig interesse 
til trods for denne skade. Oplysninger om 
folkesundhed, navnlig prækliniske og 
kliniske data samt 
lægemiddelovervågningsdata kan aldrig 
betragtes som kommercielt fortrolige 
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oplysninger. Data om salgsmængder bør 
ligeledes offentliggøres, da de fungerer 
som videnskabelige data, der gør det 
muligt at vurdere befolkningens 
eksponeringsniveau for bivirkninger i 
forbindelse med et bestemt lægemiddel."

Or. fr

Begrundelse

Se stk. 32a.

Ændringsforslag 101
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 8 – stk. 3 – litra i – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I litra i) indsættes som led 2a:
"- økotoksikologiske forsøg" 

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelproducenter bør stille korrekte økotoksikologiske data til rådighed om deres 
produkter, når de ansøger om markedsføringstilladelse. Dette er en forudsætning for korrekt 
risikovurdering. 

Ændringsforslag 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 8 – stk. 3 – litra i – led 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I litra i) indsættes som led 2a:
"– økotoksikologiske forsøg"

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelproducenter stiller ikke altid økotoksikologiske data til rådighed om deres 
produkter, når de ansøger om markedsføringstilladelse. Grunden til dette er sandsynligvis, at 
en sådan mangel ikke har nogen indflydelse på resultatet af godkendelsesproceduren. 
Datamanglen umuliggør risikovurdering. For at kunne vurdere forandringer i vurderede 
miljørisici er det nødvendigt, at producenten stiller disse oprindelige data til rådighed.

Ændringsforslag 103
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 8 – stk. 3 – litra i a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en sammenfatning af ansøgerens 
lægemiddelovervågningssystem, som 
indeholder følgende elementer:

ia) en udførlig beskrivelse og
sammenfatning af ansøgerens 
lægemiddelovervågningssystem, som 
indeholder følgende elementer:

Or. fr

Begrundelse

Kravet om denne "udførlige beskrivelse" (i henhold til ordlyden i artikel 8, litra ia), i det 
kodificerede direktiv 2001/83/EF) er vigtigt, da det gør det muligt at kontrollere, hvilke 
midler der anvendes. Dette krav bør bevares.
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Ændringsforslag 104
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) I artikel 11 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) Følgende indsættes som nr. 3a):
"3a) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet".
b) Følgende afsnit indsættes:
"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), 
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

Or. fr

Begrundelse

The insertion of a summary of key information is unnecessary (the summary of product 
characteristics – SPC – is in itself a summary of important information), it could be a source 
of confusion for patients (who might miss important information included in the SPC but not 
in the summary of key information), and could create problems of readability (for instance 
this is the case with leaflets published in several languages). The wording “medicinal product 
[…] under intensive monitoring” has an essentially negative connotation. It suggests that 
other medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm the patient 
unnecessarily. 
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Ændringsforslag 105
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 1 - nr. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som nr. 3a):
"3a) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet".

a) Følgende indsættes som nr. 3a):
"3a) for alle lægemidler med undtagelse 
af dem, der er omtalt i artikel 10, 10a og 
10c, 14, 16 og 16a, et resumé af de 
vigtigste oplysninger, som er nødvendige 
for en sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet".

Or. en

Begrundelse

Der bør indføjes undtagelser for visse lægemiddelkategorier med en særlig høj 
sikkerhedsprofil. I forbindelse med homøopatiske lægemidler er dette af stor økonomisk 
betydning på grund af de medicinalvirksomheder, der fremstiller midlerne, som hovedsagelig 
består af SMV'er. Den lovgivningsmæssige og administrative byrde, der er forbundet med 
lægemiddelovervågning, bør være passende og effektiv og således begrænses til de 
foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til formålet, navnlig i forbindelse med 
homøopatiske lægemidler.

Ændringsforslag 106
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 3 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som nr. 3a): udgår
"3a) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 



PE438.412v02-00 60/185 AM\808932DA.doc

DA

effektiv anvendelse af lægemidlet".

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et resumé er problematisk, og det gøres ikke bedre af, at elementerne i et 
sådant resumé ikke er defineret. Dette medfører fare for, at patienter udelukkende læser 
denne del. De burde læse hele indlægssedlen. Problemerne med indlægssedlernes læsbarhed 
løses ikke via en indføring af et resumé. Problemerne bør derimod løses via en gennemgang 
af bestemmelserne vedrørende indlægssedler.

Ændringsforslag 107
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 3 og artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3a) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet".

"3a) Senest 24 måneder efter 
offentliggørelsen af dette direktiv i Den 
Europæiske Unions Tidende forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en evalueringsrapport om 
relevansen af produktresuméet og 
indlægssedlen for patienternes og 
sundhedspersoners behov. På grundlag 
heraf fremsætter Kommissionen juridiske 
henstillinger og/eller lovgivningsforslag 
for at forbedre disse to dokumenter."

b) Følgende afsnit tilføjes:
"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), 
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: " Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse."

Or. xm
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Begrundelse

I øjeblikket opfylder produktresuméet og indlægssedlen tilsyneladende ikke patienternes og 
sundhedspersoners behov. Under hensyntagen til ændring i patienternes og 
sundhedspersoners praksis, viden og behov bør Kommissionen gennemføre en undersøgelse 
af, hvordan disse to dokumenter anvendes og præsenteres.

Ændringsforslag 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som nr. 3a): udgår
"3a) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet".

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.



PE438.412v02-00 62/185 AM\808932DA.doc

DA

Ændringsforslag 109
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
følgende oplysning: "Dette lægemiddel er 
under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>."

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde
symbolet ▼ efterfulgt af følgende 
oplysning: "Dette lægemiddel er kun 
blevet markedsført inden for de sidste tre 
år eller under nøje overvågning. Alle 
formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

Or. en

Ændringsforslag 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende afsnit indsættes: b) Følgende afsnit indsættes:

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a),
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

"Resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er genstand for overvågning af 
sikkerheden efter tilladelse til 
markedsføring. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til din læge, 
apoteker eller <den nationale kompetente 
myndigheds navn og webadresse>."
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til litra a).

Ændringsforslag 111
János Áder

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – nr. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som nr. 3a):
"3a) et resumé af de vigtigste 
oplysninger, som er nødvendige for en 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet".
b) Følgende afsnit indsættes: a) Følgende afsnit indsættes:
"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), 
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

"Resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

Or. hu

Begrundelse

Der er ikke grund til at angive de væsentlige oplysninger et særligt sted, da patient og læge 
kan få de væsentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med sikker anvendelse af 
lægemidler, ved at læse produktresuméet eller hele indlægssedlen. En gengivelse af de 
væsentlige oplysninger kan muligvis betyde, at patienten og lægen ikke er så opmærksomme 
på, hvad der står skrevet i boksen med den sorte kant. Dette kan i sidste ende bringe 
lægemiddelsikkerheden i fare.
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Ændringsforslag 112
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b – afsnit
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
følgende oplysning: "Dette lægemiddel er 
under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>."

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
symbolet ▼ efterfulgt af følgende 
oplysning: "Dette lægemiddel er nyt og er 
kun blevet markedsført i de sidste tre år 
eller er under nøje overvågning. Alle 
formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 113
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
følgende oplysning: "Dette lægemiddel er 

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
symbolet ▼ efterfulgt af følgende 
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under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>."

oplysning: "Dette lægemiddel er under 
nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>."

Or. en

Begrundelse

Navnlig sundhedspersoner vil allerede være bekendt med symbolet repræsenteret ved en sort 
trekant, som bruges i forbindelse med et nyt lægemiddel, der er under nøje overvågning i hele 
EU (for lægemidler, der er godkendt i henhold til den centraliserede procedure). Sætningen 
"Dette lægemiddel er under nøje overvågning" er dog ikke nødvendig, da det eventuelt kan 
gøre patienter bange for at bruge lægemidlet i det hele taget.

Ændringsforslag 114
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), 
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

"Indlægssedlen for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde følgende oplysning: "Dette 
netop godkendte lægemiddel er under nøje 
overvågning for at skabe et større 
kendskab til midlets bivirkninger. Alle 
formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>." Sætningen 
ledsages af en omvendt sort trekant ▼. 
Den sorte trekant vises også på 
yderemballagen."

Or. en

Begrundelse

Til fordel for patienter og sundhedspersoner: De skal forstå, hvorfor de er nødt til at 
indberette, hvis man virkelig ønsker at tilskynde til indberetning. Hvis patienterne bliver klar 
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over, at det lægemiddel, de behandles med, er brugbart for dem (dvs. under alvorlige forhold 
såsom kræft eller med henblik på at bremse udviklingen af kroniske sygdomme), vil en sådan 
forklaring ikke fjerne patienternes positive indstilling, men derimod være til deres fordel og 
skabe tillid hos dem.

Ændringsforslag 115
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b – afsnit
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
følgende oplysning: "Dette lægemiddel er 
under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>."

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), skal 
resuméet for de lægemidler, som er anført 
på den liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, indeholde 
følgende oplysning: "Dette lægemiddel har 
vist sig at have en gavnlig virkning på 
patienter med samme lidelse. Ligesom alle 
andre lægemidler er dette under 
sikkerhedsovervågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>.""

Or. en

Begrundelse

For produkter på listen som omtalt i forordningens artikel 23, hvis godkendelse er genstand 
for særlige betingelser, bør produktresuméet nævne, at produktets sikkerhed overvåges, i 
stedet for at nævne, at produktet er under nøje overvågning. 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.
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Ændringsforslag 116
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b – afsnit
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), 
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

"Resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning 
efter tilladelse til markedsføring. Alle 
formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse> eller til din læge, 
apoteker eller andre sundhedspersoner."

Or. fr

Begrundelse

Ud over det faktum, at det ikke er alle patienter, der har adgang til internettet, er patienternes 
hovedsagelige kontaktpunkter læger, apotekere eller andre sundhedspersoner. Derfor bør 
muligheden for at indberette til sundhedspersoner også nævnes.

Ændringsforslag 117
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende stykke indsættes:
"Dette resumé med væsentlige 
oplysninger behandles efter 
ikrafttrædelsen af et nyt direktiv om 
patientinformation, som Kommissionen
stiller forslag om":

Or. en
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Begrundelse

Direktivet om patientinformation udgør en vigtig del af lægemiddelpakken, og derfor bør 
resuméet af de væsentlige oplysninger i forbindelse med sikker og effektiv brug af lægemidler 
behandles, så snart direktivet juridisk er trådt i kraft.

Ændringsforslag 118
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 16 c – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Artikel 16c, stk. 4, andet afsnit, 
affattes således:
"Udvalget skal overveje, om det andet 
kriterium for en forenklet indberetning 
som omtalt i artikel 16a overholdes fuldt 
ud. Hvis udvalget mener, at det er muligt, 
skal det udarbejde en 
fællesskabsdrogemonografi i henhold til 
artikel 16h, stk. 3, som medlemsstaterne 
skal overholde i forbindelse med deres 
endelige beslutning."

Or. en

Begrundelse

Fællesskabsproceduren vedrørende at udarbejde monografier er kun hensigtsmæssig, hvis 
medlemsstaterne er forpligtede til at overholde fællesskabsmonografierne.

Ændringsforslag 119
Mairead McGuinness

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den nationale kompetente myndighed 
gør straks markedsføringstilladelsen 
tilgængelig for offentligheden sammen 
med et produktresumé og alle de 
betingelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 21a, 22 og 
22a, sammen med frister for opfyldelse af 
betingelserne for hvert af de lægemidler, 
den har godkendt.

3. Den nationale kompetente myndighed 
gør straks markedsføringstilladelsen 
tilgængelig for offentligheden sammen 
med en indlægsseddel, et produktresumé 
og alle de betingelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 21a, 22 og 
22a, sammen med frister for opfyldelse af 
betingelserne for hvert af de lægemidler, 
den har godkendt.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at stille fuldstændige og korrekte oplysninger til rådighed for offentligheden 
bør indlægssedlen ligeledes offentliggøres, når tildelingen af markedsføringstilladelsen er 
sket.

Ændringsforslag 120
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet, for 
så vidt angår resultaterne af de 
farmaceutiske, prækliniske og kliniske 
undersøgelser og risikostyringssystemet og 
lægemiddelovervågningssystemet 
vedrørende det pågældende lægemiddel. 
Evalueringsrapporten ajourføres, når der 
foreligger nye oplysninger af betydning for 
evalueringen af lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed eller virkning.

4. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet, for 
så vidt angår resultaterne af de 
farmaceutiske, prækliniske og kliniske 
undersøgelser og risikostyringssystemet og 
lægemiddelovervågningssystemet 
vedrørende det pågældende lægemiddel.
Evalueringsrapporten skal indeholde en 
nærmere beskrivelse af sygdommens 
naturlige forløb, eventuelle eksisterende 
behandlingsmuligheder for den 
pågældende lidelse og en angivelse af, 
hvorvidt lægemidlet medfører konkrete 
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behandlingsfremskridt sammenlignet med 
eksisterende behandlingsmetoder 
("merværdi" eller "forbedring af 
behandlingsydelsen").
Evalueringsrapporten ajourføres, når der 
foreligger nye oplysninger af betydning for 
evalueringen af lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed eller virkning.

Or. en

Begrundelse

En yderligere styrkelse af kriterierne for markedsføringstilladelser, så disse kommer til at 
omfatte påvisning af behandlingsfremskridt sammenlignet med eksisterende 
behandlingsformer (behandlingsmæssig merværdi), vil nedbringe omfanget af unødvendige 
risici.

Ændringsforslag 121
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet, for 
så vidt angår resultaterne af de 
farmaceutiske, prækliniske og kliniske 
undersøgelser og risikostyringssystemet og 
lægemiddelovervågningssystemet 
vedrørende det pågældende lægemiddel. 
Evalueringsrapporten ajourføres, når der 
foreligger nye oplysninger af betydning for 
evalueringen af lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed eller virkning.

4. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet, for 
så vidt angår resultaterne af de 
farmaceutiske, prækliniske og kliniske 
undersøgelser og risikostyringssystemet og 
lægemiddelovervågningssystemet 
vedrørende det pågældende lægemiddel. 
Evalueringsrapporten skal indeholde en 
nærmere beskrivelse af sygdommens 
naturlige forløb, eventuelle eksisterende 
behandlingsmuligheder for den 
pågældende lidelse og en angivelse af, 
hvorvidt lægemidlet medfører konkrete 
behandlingsfremskridt sammenlignet med 
eksisterende behandlingsmetoder 
("merværdi" eller "forbedring af 
behandlingsydelsen").
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Evalueringsrapporten ajourføres, når der 
foreligger nye oplysninger af betydning for 
evalueringen af lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed eller virkning.

Or. en

Begrundelse

Det første skridt i retning af at minimere skaderne som følge af bivirkninger hos patienter er 
ikke at anvende lægemidler, når de ikke er til nogen nytte. For at minimere skaderne som 
følge af bivirkninger hos patienterne skal kriterierne for udstedelse af 
markedsføringstilladelser også ændres: Når der ansøges om markedsføringstilladelser, skal 
der kræves dokumentation for, at det nye lægemiddel medfører behandlingsmæssige 
fremskridt, hvorved man vil kunne undgå at udsætte befolkningen for unødig skade.

Ændringsforslag 122
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale kompetente myndighed gør 
straks evalueringsrapporten samt 
begrundelsen for dens bemærkninger 
tilgængelig for offentligheden efter 
udeladelse af oplysninger, som har 
kommercielt fortrolig karakter. 
Begrundelsen angives særskilt for hver 
indikation, der er ansøgt om.

Den nationale kompetente myndighed gør 
straks den endelige evalueringsrapport
samt begrundelsen for dens bemærkninger 
tilgængelig for offentligheden efter 
udeladelse af oplysninger, som har 
kommercielt fortrolig karakter. 
Begrundelsen angives særskilt for hver 
indikation, der er ansøgt om.

Or. fr

Begrundelse

For at holde offentligheden bedre underrettet er det vigtigt at anføre, at den endelige rapport 
bliver tilgængelig. Lægemiddelovervågningens tekniske karakter kræver mange på hinanden 
følgende trin, før man når frem til et endeligt resultat. Derfor forekommer det 
hensigtsmæssigt at stille de endelige resultater til rådighed og ikke de foreløbige 
undersøgelser, der skal verificeres senere. Formålet med denne fremgangsmåde er ikke at 
vække bekymring i den brede offentlighed over hypoteser, der endnu ikke er bevist, men i 
stedet at stille oplysningerne til rådighed, når de er videnskabeligt godkendt.
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Ændringsforslag 123
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

Hvis lægemidlet opfylder udækkede 
behandlingsbehov, og hvis forholdet 
mellem risici og fordele anses for 
gunstige, kan en tilladelse til 
markedsføring gøres betinget af en eller 
flere af følgende krav:

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bringe denne artikel i overensstemmelse med de 
gældende bestemmelser vedrørende centraliserede markedsføringstilladelser, hvor der stilles 
krav om dokumentation for et folkesundhedsmæssigt behov, før tilladelserne udstedes (f.eks. 
patienter, der er havnet i en behandlingsmæssig blindgyde).

Ændringsforslag 124
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

Hvis lægemidlet opfylder udækkede 
behandlingsbehov, og hvis forholdet 
mellem risici og fordele anses for 
gunstige, kan en tilladelse til 
markedsføring kan gøres betinget af et eller 
flere af følgende krav:

Or. en
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Ændringsforslag 125
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

Hvis lægemidlet opfylder udækkede 
behandlingsbehov, og hvis forholdet 
mellem risici og fordele anses for 
gunstige, kan en tilladelse til 
markedsføring kan gøres betinget af et eller 
flere af følgende krav:

Or. en

Begrundelse

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Ændringsforslag 126
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

Ud over bestemmelserne i artikel 19 kan
en tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af et eller flere af følgende krav:

Or. fr
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Begrundelse

Denne nye artikel må ikke give mulighed for udbredt anvendelse af forenklede 
markedsføringstilladelser svarende til betingede markedsføringstilladelser i henhold til 
artikel 22, som er omfattet af stram kontrol.

Ændringsforslag 127
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

Hvis lægemidlet opfylder udækkede 
behandlings- og folkesundhedsmæssige 
behov, og hvis forholdet mellem risici og 
fordele anses for gunstige, kan en 
tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af et eller flere af følgende krav:

Or. en

Begrundelse

Der kan kun gives en central betinget markedsføringstilladelse, hvis forholdet mellem risici
og fordele er positivt, hvis fordelene for folkesundheden opvejer risikoen ved, at der er behov 
for yderligere oplysninger, og hvis udækkede medicinske behov kan opfyldes.

Ændringsforslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

Hvis lægemidlet opfylder udækkede 
behandlingsbehov, og hvis forholdet 
mellem risici og fordele anses for 
gunstige, kan en tilladelse til 
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markedsføring kan gøres betinget af et eller 
flere af følgende krav:

Or. en

Begrundelse

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Ændringsforslag 129
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. 

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. Hvis betingelserne i 
markedsføringstilladelsen ikke er opfyldt 
inden udløbet af den pågældende frist, 
har de kompetente myndigheder 
beføjelser og passende ressourcer til 
umiddelbart at fratage indehaveren 
markedsføringstilladelsen eller at trække 
den tilbage.

Or. en

Begrundelse

 Se begrundelse for ændringsforslag til betragtning 27a – indledning.
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Ændringsforslag 130
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. 

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. Hvis betingelserne i 
markedsføringstilladelsen ikke er opfyldt 
inden udløbet af den pågældende frist, 
har de kompetente myndigheder 
beføjelser og passende ressourcer til 
umiddelbart at fratage indehaveren
markedsføringstilladelsen eller at trække 
den tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 131
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. 

I markedsføringstilladelsen fastsættes 
frister for opfyldelse af kravene.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 21a - indledning.
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Ændringsforslag 132
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. 

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af kravene 
og, at en forlængelse af tilladelsen er 
afhængig af, at de fastsatte betingelser 
overholdes rettidigt.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 21a - indledning.

Ændringsforslag 133
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. 

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. Hvis betingelserne i 
markedsføringstilladelsen ikke er opfyldt 
inden udløbet af den pågældende frist, 
har de kompetente myndigheder 
beføjelser og passende ressourcer til 
umiddelbart at fratage indehaveren 
markedsføringstilladelsen eller at trække 
den tilbage.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen for artikel 21a - indledning.

Ændringsforslag 134
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under særlige omstændigheder og efter 
samråd med ansøgeren kan tilladelsen 
gøres betinget af, at ansøgeren opfylder 
bestemte betingelser, navnlig for så vidt 
angår lægemidlets sikkerhed, orientering af 
de nationale kompetente myndigheder om 
enhver hændelse i tilknytning til 
anvendelsen og om de foranstaltninger, der 
skal træffes.

Under særlige omstændigheder og efter 
samråd med ansøgeren kan tilladelsen 
gøres betinget af, at ansøgeren indfører 
særlige 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.

En sådan tilladelse kan kun udstedes af 
objektive og beviselige grunde 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."

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.
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Ændringsforslag 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 22 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Kravene om yderligere sikkerhedsundersøgelser efter tilladelsen til markedsføring bør være 
videnskabeligt begrundede. Kommissionens forslag er ikke præcist nok, hvad dette angår.

Ændringsforslag 136
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at forholdet mellem fordele og risici 
skal kunne vurderes kontinuerligt, kan den 
nationale kompetente myndighed til enhver 
tid anmode indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at fremlægge 

4. For at forholdet mellem fordele og risici 
skal kunne vurderes kontinuerligt, kan den 
nationale kompetente myndighed til enhver 
tid anmode indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om gennem sit 
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oplysninger, som godtgør, at forholdet 
mellem fordele og risici fortsat er gunstigt.

lægemiddelovervågningssystem at 
fremlægge de nødvendige oplysninger til 
en ny vurdering af forholdet mellem 
fordele og risici.

Or. en

Begrundelse

På grund af interessekonflikter må man ikke udelukkende bede lægemiddelvirksomhederne 
levere data med henblik på at vurdere, hvorvidt forholdet mellem fordele og risici ved deres 
produkt har ændret sig.

De kompetente myndigheder skal foretage den videnskabelige evaluering af forholdet mellem 
fordele og risici ved lægemidlerne, idet de tager hensyn til alle de foreliggende data: data fra 
lægemiddelvirksomhederne, men også fra lægemiddelovervågningssystemerne.

Sætningen "som godtgør, at forholdet mellem fordele og risici fortsat er gunstigt" er særdeles 
tvetydig, fordi den foregriber resultatet af dataanalysen!

Ændringsforslag 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. En markedsføringstilladelse, der er 
blevet fornyet, har ubegrænset gyldighed, 
medmindre den nationale kompetente 
myndighed 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

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
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sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Ændringsforslag 138
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en koordinationsgruppe
med henblik på følgende:

1. Der nedsættes to koordinationsgrupper:

a) En koordinationsgruppe for gensidig 
anerkendelse og decentraliserede 
procedurer får følgende ansvarsområder:

a) undersøgelse af alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel i to eller flere medlemsstater 
efter de i kapitel 4 fastlagte procedurer.

i) undersøgelse af alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel i to eller flere medlemsstater 
efter de i kapitel 4 fastlagte procedurer.

b) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
overvågning af lægemidler, der er 
godkendt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 107c, 107e, 
107g, 107l and 107r
c) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1.

ii) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1, med undtagelse af alle 
spørgsmål vedrørende 
lægemiddelovervågning.

Gruppen for gensidig overvågning og 
decentraliserede procedurer bistås i sit 
arbejde af Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler, jf. artikel 
5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004.
b) En koordinationsgruppe for 
risikovurdering for 
lægemiddelovervågning får følgende 
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ansvarsområder:
i) behandling af spørgsmål vedrørende 
overvågning af lægemidler godkendt af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 
107c, 107e, 107g, 107l og 107r
ii) behandling af spørgsmål vedrørende 
variationer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 35, 
stk. 1, for så vidt angår alle spørgsmål 
vedrørende lægemiddelovervågning.

Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen for 
koordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

Koordinationsgruppen for risikovurdering
for lægemiddelovervågning assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af 
Udvalget for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen for disse 
koordinationsgrupper.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for gensidig anerkendelse og decentraliserede procedurer har ingen 
specifikke kompetencer inden for lægemiddelovervågning: Derfor bør dens mandat ikke 
udvides til at dække spørgsmål vedrørende lægemiddelovervågning.

Ligesom der findes et europæisk licensudvalg for centraliserede markedsføringstilladelser og 
en koordinationsgruppe for gensidig anerkendelse eller decentraliserede 
markedsføringstilladelser), foreslår vi, at lægemiddelovervågningen tilrettelægges ifølge 
samme model.
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Ændringsforslag 139
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en koordinationsgruppe 
med henblik på følgende:

1. Der nedsættes to koordinationsgrupper:

a) En koordinationsgruppe for gensidig 
anerkendelse og decentraliserede 
procedurer får følgende ansvarsområder:

a) undersøgelse af alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel i to eller flere medlemsstater 
efter de i kapitel 4 fastlagte procedurer.

i) undersøgelse af alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel i to eller flere medlemsstater 
efter de i kapitel 4 fastlagte procedurer.

b) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
overvågning af lægemidler, der er 
godkendt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 107c, 107e, 
107g, 107l and 107r
c) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1.

ii) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1, med undtagelse af alle 
spørgsmål vedrørende 
lægemiddelovervågning.

Gruppen for gensidig overvågning og 
decentraliserede procedurer bistås i sit 
arbejde af Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler, jf. artikel 
5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004.
b) En koordinationsgruppe for 
risikovurdering for 
lægemiddelovervågning får følgende 
ansvarsområder:
i) behandling af spørgsmål vedrørende 
overvågning af lægemidler godkendt af 
medlemsstater i henhold til artikel 107c, 
107e, 107g, 107l og 107r
ii) behandling af spørgsmål vedrørende 



PE438.412v02-00 84/185 AM\808932DA.doc

DA

variationer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 35, 
stk. 1, for så vidt angår alle spørgsmål 
vedrørende lægemiddelovervågning.

Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen for 
koordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

Koordinationsgruppen for risikovurdering
for lægemiddelovervågning assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Europæiske Udvalg for 
Lægemiddelovervågning, jf. artikel 56, 
stk.1, litra aa), i forordning (EF) nr.
726/2004.

Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen for disse 
koordinationsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 140
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra a – afsnit c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af 
Udvalget for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. fr
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Begrundelse

Navnet "Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering" er for restriktivt og tager ikke højde for 
behovet for en evaluering af forholdet mellem risici og fordele ved lægemidlerne, men 
fokuserer udelukkende på risikoanalysen. Udvalgets mandat omfatter trods alt "alle 
spørgsmål vedrørende […] lægemiddelovervågning" (artikel 1, stk. 12, i forslaget til 
forordning).

Ændringsforslag 141
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra a – afsnit c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004."

Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af 
Udvalget for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004."

Or. en

Begrundelse

Forslaget vedrører oprettelsen af et Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning og tildeler dette 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.

Ændringsforslag 142
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af koordinationsgruppen og 
eksperter skal ved varetagelsen af deres 
opgaver anvende de videnskabelige og 
lovgivningsmæssige ressourcer, som de 
nationale godkendelsesmyndigheder
disponerer over. Hver national kompetent 
national myndighed kontrollerer de 
gennemførte undersøgelsers faglige niveau 
og letter de udpegede udvalgsmedlemmers 
og eksperters aktiviteter.

Medlemmer af koordinationsgrupperne for 
gensidig anerkendelse og decentraliserede 
procedurer for risikovurdering inden for 
lægemiddelovervågning og eksperter skal 
ved varetagelsen af deres opgaver anvende 
de videnskabelige og lovgivningsmæssige 
ressourcer, som de nationale myndigheder 
med ansvar for henholdsvis udstedelse af 
markedsføringstilladelser og 
lægemiddelovervågning disponerer over.
Hver national kompetent national 
myndighed kontrollerer de gennemførte 
undersøgelsers faglige niveau og letter de 
udpegede udvalgsmedlemmers og 
eksperters aktiviteter.

Artikel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004 
finder anvendelse på 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
gennemsigtighed og medlemmernes 
uafhængighed.

Artikel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004 
finder anvendelse på 
koordinationsgrupperne for så vidt angår 
gennemsigtighed og medlemmernes 
uafhængighed.

Et medlem af den ene 
koordinationsgruppe kan ikke samtidig 
være medlem af den anden gruppe.
Medlemmerne af koordinationsgruppen 
for risikovurdering inden for 
lægemiddelovervågning skal være 
hierarkisk uafhængige af de nationale 
instanser for markedsføringstilladelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at skabe konsekvens i forhold til artikel 21, stk. 1, af 
samme forfatter.
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Ændringsforslag 143
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 4, 5 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturets administrerende direktør 
eller dennes repræsentant samt 
repræsentanter for Kommissionen har ret 
til at overvære alle møder i 
koordinationsgruppen.

4. Agenturets administrerende direktør 
eller dennes repræsentant samt 
repræsentanter for Kommissionen har ret 
til at overvære alle møder i 
koordinationsgrupperne.

5. Koordinationsgruppens medlemmer 
sikrer, at der er en passende samordning 
mellem gruppens opgaver og det arbejde, 
der udføres af kompetente nationale 
myndigheder, herunder af rådgivende 
organer, som beskæftiger sig med 
markedsføringstilladelser.

5. Medlemmer af 
koordinationsgruppernes for gensidig 
anerkendelse og for risikovurdering inden 
for lægemiddelovervågning sikrer, at der 
er en passende samordning mellem deres 
respektive gruppers opgaver og det 
arbejde, der udføres af henholdsvis
kompetente nationale myndigheder, 
herunder af rådgivende organer, som 
beskæftiger sig med henholdsvis
markedsføringstilladelser og overvågning 
af lægemidler.

6. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv, skal koordinationsgruppen gøre 
sit yderste for at træffe beslutninger i 
enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed, 
gælder flertallets holdning.

6. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv, skal koordinationsgrupperne
gøre deres yderste for at træffe 
beslutninger i enighed. Hvis der ikke kan 
opnås enighed, gælder flertallets holdning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at skabe konsekvens i forhold til artikel 21, stk. 1, af 
samme forfatter.
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Ændringsforslag 144
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der skal offentliggøres en detaljeret 
dagsorden for møderne i 
koordinationsgruppen senest dagen før 
mødet. Detaljerede mødereferater af 
koordinationsgruppens møder, navnlig 
med nærmere oplysninger om 
afstemninger og stemmeforklaringer, 
herunder mindretalsudtalelser, skal 
offentliggøres senest en måned efter 
mødet.

Or. en

Begrundelse

Der skal herske fuldstændig gennemsigtighed om koordinationsgruppernes arbejde.

Ændringsforslag 145
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) Artikel 59, stk. 1, ændres således: udgår
a) Følgende indsættes som litra aa):
"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"
b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:
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"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet 
følgende symbol og teksten "Nye 
oplysninger".
For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>"."

Or. fr

Begrundelse

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, 
who may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary 
of essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets 
are published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new 
side effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important 
information) and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal 
product being put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] 
under intensive monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other 
medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Ændringsforslag 146
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som litra aa): udgår
"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"
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Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et resumé er problematisk, og det bliver ikke bedre af, at elementerne i et 
sådant resumé ikke er defineret. Dette medfører den risiko, at patienterne udelukkende læser 
denne del. De burde læse hele indlægssedlen. Problemerne med indlægssedlernes læsbarhed 
løses ikke gennem indførelse af et resumé. Problemerne bør derimod løses via en 
gennemgang af bestemmelserne vedrørende indlægssedler.

Ændringsforslag 147
János Áder

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

udgår

Or. hu

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag 148
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet 
undtagen for de i artikel 10, 10a og 10c, 
14, 16 og 16a omtalte lægemidler".
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Or. en

Begrundelse

Generelt er dette krav ikke nyttigt og af tvivlsom værdi. Det er vanskeligt at definere, hvad der 
er vigtigt. Dette kan endda medføre ringere sikkerhed for patienterne: Patienter læser måske 
kun det sorte felt uden at læse andre oplysninger, som måske også er vigtige. I forbindelse 
med homøopatiske lægemidler er kravet meget uforholdsmæssigt og nærmest absurd:
Indlægssedlerne er kendetegnet ved forholdsvis begrænsede oplysninger, fordi produkterne 
har en lav risikoprofil.

Ændringsforslag 149
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

"aa) en kort beskrivelse af de vigtigste 
kendetegn ved lægemidlet, som giver 
patienten mulighed for at forstå dets 
fordele og eventuelle bivirkninger og at 
anvende det sikkert og effektivt"

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke nogen klar beskrivelse af, hvilke typer af information 
patienten skal have. Dette præciseres med dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, "aa) en kort beskrivelse af de vigtigste 
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som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

kendetegn ved lægemidlet, som giver 
patienten mulighed for at forstå dets 
fordele og eventuelle bivirkninger og at 
anvende det sikkert og effektivt"

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke nogen klar beskrivelse af, hvilke typer af information 
patienten skal have. Dette præciseres med dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 151
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

udgår

Or. fr

Begrundelse

It seems counterproductive to create a new “essential 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 “essential” information. 
Therefore, adding a new “essential information” section would alter the rest of the summary 
of product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained. There would be a risk that the healthcare professional or the patient might focus 
on only the new “essential information” section and wrongly overlook the other sections. 
Moreover, adding a new section would increase the complexity and length of the summary of 
product characteristics and of the package leaflet, with the result that people would be 
discouraged from reading them.
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Ændringsforslag 152
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

"aa) en henvisning til et gratisnummer, 
som stilles til rådighed af de kompetente 
myndigheder og/eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, eller et 
websted, som for hvert lægemiddel 
indeholder et afsnit med nøjagtige og 
væsentlige oplysninger om lægemidlet,
samt rådgivning om, hvordan man 
maksimerer dets fordele og samtidig 
minimerer enhver risiko i forbindelse med 
brugen"

Or. fr

Begrundelse

Det vil stride mod hensigten at indføre et nyt afsnit med "væsentlige oplysninger" i resuméet 
af produktets egenskaber og indlægssedlen. Resuméet af produktets egenskaber og 
indlægssedlen er faktisk allerede et resumé af "væsentlige" oplysninger. Der kan imidlertid 
stilles et resumé af oplysningerne til rådighed på et referencewebsted.

Ændringsforslag 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59, stk. 1, ændres således: Artikel 59, stk. 1, ændres således:
a) Følgende indsættes som litra aa): a) Følgende indsættes som litra aa):

"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 

"aa) for lægemidler opført på listen jf. 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
et resumé, der omfatter følgende sætning:
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effektiv anvendelse af lægemidlet" "Dette lægemiddel er genstand for 
sikkerhedsovervågning efter tilladelsen til 
markedsføring. Alle mistanker om 
bivirkninger skal indberettes til Deres 
læge, apotek eller <navn og websted for 
den kompetente nationale myndighed>".”

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:
"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet 
følgende symbol og teksten "Nye 
oplysninger".
For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende
supplerende meddelelse "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>"."

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Ændringsforslag 154
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

b) Følgende indsættes som litra ab):

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet 
følgende symbol og teksten "Nye 
oplysninger".

"ab) "For lægemidler opført på listen jf. 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
et resumé, der omfatter følgende sætning:
"Dette lægemiddel er genstand for 
detaljeret sikkerhedsovervågning efter 
tilladelsen til markedsføring. Alle 
mistanker om bivirkninger skal 
indberettes til Deres læge, apotek eller 
<navn og websted for den kompetente 
nationale myndighed>".

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>"."

Or. en

(Tredje litra i Kommissionens tekst svarer stort set til andet litra i ændringsforslaget)

Begrundelse

Formuleringen "under nøje overvågning" kan føre til fejltolkninger og frygt hos brugeren af 
produktet og skal derfor ændres, så den både afspejler produktets specifikke kendetegn og 
behovet for at være særligt opmærksom ved brug.

Når et lægemiddel er under overvågning efter tilladelsen til markedsføring, skal der anføres 
en række kontaktoplysninger for de kompetente nationale myndigheder, eftersom indberetning 
via internettet måske ikke er hensigtsmæssigt for alle patienter, især de ældre. Patienterne 
skal også mindes om, at de kan foretage indberetning til deres sundhedspersoner.
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Ændringsforslag 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet følgende 
symbol ▲ og teksten "Nye oplysninger".

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal præsenteres i en form, 
der er let læselig, fremtrædende og klart 
adskiller sig fra resten af teksten. Nye 
eller ændrede oplysninger skal i en periode 
på 1 år angives med fed skrift foranstillet 
følgende symbol ▲ og teksten "Nye 
oplysninger".

Or. de

Begrundelse

Fremhævelse ved hjælp af en sort ramme skaber uro hos patienten på grund af associationen 
med en dødsannonce. Det er derfor ønskværdigt med en anden form for fremhævelse.

Ændringsforslag 156
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet følgende 
symbol ▲ og teksten "Nye oplysninger".

"Nye vigtige sikkerhedsadvarsler skal i en 
periode på 1 år angives med fed skrift 
foranstillet følgende symbol ▲ og 
følgende tekst "Nye vigtige 
sikkerhedsadvarsler".

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette lægemiddel 
er under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>"."

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette nyligt 
tilladte lægemiddel er under nøje 
overvågning for at opnå større viden om 
dets bivirkninger. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>". Sætningen skal ledsages af 
en omvendt, sort trekant, som også skal 
forefindes på pakningens yderside.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at indlægssedlen er informativ og læsevenlig, skal artikel 59, litra b), præciseres 
for at sikre, at det ikke er alle mindre ændringer, men kun nye, vigtige sikkerhedsadvarsler, 
der fremhæves.

Patienten og sundhedspersoner skal forstå, hvorfor de er nødt til at indberette, hvis man 
virkelig ønsker at tilskynde til indberetning (indflydelse).
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Ændringsforslag 157
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet
følgende symbol ▲ og teksten "Nye 
oplysninger".

"Nye vigtige sikkerhedsadvarsler skal i en 
periode på 1 år angives med teksten "Nye 
vigtige sikkerhedsadvarsler".

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette lægemiddel 
er under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og
webadresse>"."

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse foranstillet 
følgende ▲ ": Dette lægemiddel er under 
nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til Deres læge, 
apotek eller <den nationale kompetente 
myndigheds navn, webadresse, postadresse 
og/eller telefonnummer>"."

Or. en

Ændringsforslag 158
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet følgende 
symbol ▲ og teksten "Nye oplysninger".

"Nye vigtige sikkerhedsadvarsler skal i en 
periode på 1 år angives med fed skrift 
foranstillet teksten "Nye vigtige 
sikkerhedsadvarsler".

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette lægemiddel 
er under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og
webadresse>"."

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse foranstillet 
symbolet ▲. "Dette lægemiddel har været 
på markedet i mindre end tre år eller er 
under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til Deres læge, 
apotek eller <den nationale kompetente 
myndigheds navn, webadresse, postadresse 
og/eller telefonnummer>"."

Or. en

Ændringsforslag 159
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje
afsnit:

b) Følgende afsnit indsættes:

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet 
følgende symbol ▲ og teksten "Nye 
oplysninger".

Senest 24 måneder efter offentliggørelsen 
af dette direktiv i Den Europæiske Unions 
Tidende forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om relevansen af resuméet af 
produktegenskaber og indlægssedlen for 
patienternes og sundhedspersoners behov. 
På grundlag heraf fremsætter 
Kommissionen om nødvendigt 
henstillinger og/eller forslag til retsakter 
for at forbedre disse to dokumenter.

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>"."

Or. fr

Begrundelse

I øjeblikket opfylder resuméet af produktets egenskaber og indlægssedlen tilsyneladende ikke 
alle patienternes og sundhedspersoners behov. Under hensyntagen til ændring i patienternes 
og sundhedspersoners praksis, viden og behov bør Kommissionen gennemføre en 
undersøgelse af, hvordan disse to dokumenter anvendes og præsenteres.

Ændringsforslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3



AM\808932DA.doc 101/185 PE438.412v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en sort 
ramme. Nye eller ændrede oplysninger
skal i en periode på 1 år angives med fed 
skrift foranstillet følgende symbol ▲ og 
teksten "Nye oplysninger".

"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en sort 
ramme. Nye vigtige sikkerhedsadvarsler
skal i en periode på 1 år angives med fed 
skrift foranstillet teksten "Nye vigtige 
sikkerhedsadvarsler.

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette lægemiddel 
er under nøje overvågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og
webadresse>"."

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse foranstillet af 
symbolet ▲: "Dette lægemiddel er nyt og 
har været på markedet i mindre end tre år 
eller er under nøje overvågning. Alle 
formodede bivirkninger indberettes til 
Deres læge eller apotek eller <den 
nationale kompetente myndigheds navn,
webadresse, postadresse, fax- og/eller 
telefonnummer>"."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 161
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette lægemiddel 
er under nøje overvågning. Alle 
formodede bivirkninger indberettes til 
<den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>"."

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette lægemiddel 
har vist sig at være gavnligt for patienter 
med Deres tilstand. Som alle lægemidler 
er det genstand for 
sikkerhedsovervågning. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til Deres 
sundhedspersoner eller til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>"."

Or. en

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.

Ændringsforslag 162
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv Betragtning 28
Artikel 65 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) Følgende indsættes i artikel 65 som 
litra g):

udgår

"g) resuméet af de vigtige oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, jf. 
artikel 11, stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, 
litra aa)."

Or. fr
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Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at medtage et resumé af væsentlige oplysninger, idet produktresuméet 
i sig selv er et resumé af væsentlige oplysninger. Det kan forvirre patienterne, som måske 
overser vigtige oplysninger i produktresuméet, men ikke i resuméet af væsentlige oplysninger.
Det kan også give problemer med læsbarheden, f.eks. når indlægssedlerne indeholder flere 
forskellige sprog.

Ændringsforslag 163
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 65 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) Følgende indsættes i artikel 65 som
litra g):

udgår

"g) resuméet af de vigtige oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, jf. 
artikel 11, stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, 
litra aa)."

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et resumé er problematisk, og det bliver ikke bedre af, at elementerne i et 
sådant resumé ikke er defineret. Dette medfører den risiko, at patienter udelukkende læser 
denne del. De bør læse hele indlægssedlen. Problemerne med indlægssedlernes læsbarhed 
løses ikke ved at indføre et resumé. Problemerne bør derimod løses via en gennemgang af 
bestemmelserne vedrørende indlægssedler.

Ændringsforslag 164
János Áder

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 65 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) Følgende indsættes i artikel 65 som 
litra g):

udgår

"g) resuméet af de vigtige oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, jf. 
artikel 11, stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, 
litra aa)."

Or. hu

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende det foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 165
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 65 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) Følgende indsættes i artikel 65 som 
litra g):

udgår

"g) resuméet af de vigtige oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, jf. 
artikel 11, stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, 
litra aa)."

Or. en

Begrundelse

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
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points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Ændringsforslag 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20 a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 65 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a. I artikel 65 indsættes følgende litra:
"ga) fællesskabsproceduren for 
fastsættelse af en tidsplan for proceduren, 
en tydelig struktur og veldefinerede roller 
for alle interessenter, herunder for 
afholdelse af offentlige høringer."

Or. en

Begrundelse

Der bør udarbejdes vejledninger for at præcisere procedurerne og tidsplanerne for 
fællesskabsproceduren, herunder offentlig høring.

Ændringsforslag 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20 a (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a. Artikel 85, stk. 2, affattes således:
Første led affattes således:
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“- etikettering og indlægsseddel, som er 
omfattet af bestemmelserne i afsnit V, og 
resuméet af produktegenskaber, for så 
vidt de stilles til rådighed for 
offentligheden uafhængigt af leveringen 
af det pågældende lægemiddel med 
uændret ordlyd og uden supplerende 
salgsfremmende elementer,”

Or. de

Begrundelse

The documents approved by the consent authorities (package leaflets and summary of product 
characteristics) contain important information about the product. It should be made clear 
that publication of those documents is not be considered as advertising provided that no 
promotional elements are involved (e.g. a presentation extolling the virtues of the product or 
inclusion of the documents in supplementary publicity material) and the wording approved by 
the authorities is used. At the present time this is a subject of legal dispute when, for example, 
pharmaceutical companies put those documents on their websites (see Case-316/09 
concerning the presentation of medicinal products on the Internet, referred to the CJEC by 
the Bundesgerichtshof for a preliminary ruling by order I ZR 223/06 of 16 July 2009)

Ændringsforslag 168
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 101 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved hjælp af det i stk. 1 omhandlede 
lægemiddelovervågningssystem foretager 
medlemsstaterne en videnskabelig 
evaluering af alle oplysninger, overvejer 
muligheder for risikominimering og -
forebyggelse og træffer 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
det er nødvendigt. 

2. Ved hjælp af det i stk. 1 omhandlede 
lægemiddelovervågningssystem foretager 
medlemsstaterne en videnskabelig 
evaluering af alle oplysninger, overvejer 
muligheder for risikominimering og -
forebyggelse og træffer 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
det er nødvendigt. Med henblik på dette 
skal de ligeledes indsamle de relevante 
oplysninger om brug af lægemidlet med 
henblik på at vurdere risicienes 
indvirkning på folkesundheden.

De foretager regelmæssig revision af deres De foretager regelmæssig revision af deres 
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lægemiddelovervågningssystem og 
indberetter resultaterne til Kommissionen 
senest den [inserat concrete date - two-
years after the date of transposition 
referred to in Article 3(1)] og derefter hvert 
andet år.

lægemiddelovervågningssystem og 
indberetter resultaterne til Kommissionen 
senest den [indsæt konkret dato – to år 
efter omsætningsdatoen, jf. artikel 3, stk.1] 
og derefter hvert andet år.

Or. es

Begrundelse

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacoviligance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the 
sales volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice 
or how its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new 
proposed legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system 
shall collect information about adverse reactions in human beings arising from use of the 
product within the terms of the marketing authorisation as well as from any other use, 
including overdose, misuse, abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities 
will have to monitor the outcome of risk minimization measures contained in risk 
management systems (see Article 107h(1)(a)). The relevance of this information, and the
inadequacy of the present system in obtaining data used only by the pharmaceutical 
companies, was shown by experience with data on the use of vaccines to combat the influenza 
pandemic in the European Union. In contrast to the information on the sale and distribution 
of medicinal products that is available to the pharmaceutical companies, the national health 
authorities can obtain direct quantitative and qualitative data on the use of medicinal 
products prescribed and dispensed in their own health services. In Spain, for example, such 
data are processed in each Autonomous Region and, with the growing use of electronic 
medical prescriptions, the information can be made available for interpretation, evaluation 
and measurement of the impact of pharmacovigilance data.

Ændringsforslag 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 101 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat udpeger en kompetent
myndighed for lægemiddelovervågning.

3. Hver medlemsstat udpeger en eller flere 
kompetente myndigheder for 
lægemiddelovervågning.
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Or. en

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at have en eller flere kompetente myndigheder med 
ansvar for lægemiddelovervågning. Medlemsstaterne kan have forskellige kompetente 
myndigheder for forskellige lægemidler.

Ændringsforslag 170
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde patienter, læger, hospitaler,
farmaceuter og andre sundhedspersoner til 
at indberette formodede bivirkninger til 
den nationale kompetente myndighed eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen

Or. fr

Begrundelse

De nationale myndigheder har pligt til at garantere kvaliteten af alle relevante data og en 
kritisk opfølgning af disse.

Ændringsforslag 171
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde patienter, læger, farmaceuter 
og andre sundhedspersoner til at indberette 
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formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed. Disse 
foranstaltninger skal omfatte uddannelse 
af sundhedspersoner og patienter samt en 
offentlig oplysningskampagne for 
patienter. Patientorganisationerne bør 
deltage i oplysning og uddannelse af 
patienter og i udformning af offentlige 
informationskampagner i samarbejde med 
myndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 172
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner samt patienterne til at 
indberette formodede bivirkninger til den 
nationale kompetente myndighed eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen

Or. fr

Begrundelse

Lægemiddelovervågningssystemet bør være mere gennemsigtigt og tilskynde til en større 
inddragelse af patienterne.

Ændringsforslag 173
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed og indehaveren af 
markedsføringstilladelsen

Or. fr

Begrundelse

De kompetente nationale myndigheder skal underrettes om eventuelle bivirkninger hurtigst 
muligt. Dette bør ikke være valgfrit.

Ændringsforslag 174
Elena Oana Antonescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde patienter, læger, farmaceuter 
og andre sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen. Disse 
foranstaltninger skal omfatte uddannelse 
af sundhedspersoner og patienter samt en 
offentlig informationskampagne for 
patienter

Or. ro
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Ændringsforslag 175
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde patienter, læger, farmaceuter 
og andre sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed. Disse 
foranstaltninger skal omfatte uddannelse 
af sundhedspersoner og patienter samt en 
offentlig oplysningskampagne for 
patienter. Patientorganisationerne bør 
deltage i oplysning og uddannelse af 
patienter og i udformning af offentlige 
informationskampagner i samarbejde med 
myndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 176
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) gennemføre offentlige 
bevidstgørelseskampagner om 
betydningen af at indberette disse 
bivirkninger

Or. en



PE438.412v02-00 112/185 AM\808932DA.doc

DA

Ændringsforslag 177
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) sikrer, at oplysningerne i 
bivirkningsrapporterne er af højest mulig 
kvalitet

2) sikrer, at oplysningerne i 
bivirkningsrapporterne og -databaserne er 
af højest mulig kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 178
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde patienter, læger, farmaceuter 
og andre sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen. Disse 
foranstaltninger skal omfatte uddannelse 
af sundhedspersoner og en offentlig 
informationskampagne rettet mod 
patienterne

Or. it

Begrundelse

Hvis de spontane rapporter fra patienterne skal være effektive, skal de præsenteres korrekt og 
dokumenteres på behørig vis. Derfor har patienterne brug for vejledning fra 
sundhedspersoner.
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Ændringsforslag 179
Elena Oana Antonescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) lette direkte indberetninger fra 
patienterne ved at give mulighed for 
alternative indberetningsformater (e-mail, 
telefon, fax og brev) ud over webbaserede 
formater

Or. ro

Ændringsforslag 180
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at spontane 
indberetninger fra patienterne
præsenteres korrekt og behandles effektivt 
af sundhedspersoner

Or. it

Begrundelse

Hvis de spontane rapporter fra patienterne skal være effektive, skal de præsenteres korrekt og 
dokumenteres på behørig vis. Derfor har patienterne brug for vejledning fra 
sundhedspersoner.
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Ændringsforslag 181
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) lette direkte indberetninger fra 
patienterne ved at give mulighed for 
alternative indberetningsformater (e-mail, 
telefon, fax og brev) ud over webbaserede 
formater

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 102, stk. 1.

Ændringsforslag 182
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 – punkt 4 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indberetning af mistanker om 
bivirkninger på grund af 
medicineringsfejl skal ske anonymt og 
med skyldig hensyntagen til den lægelige 
fortrolighed.

Or. fr

Begrundelse

Sundhedspersoner må ikke begrænses i at indberette bivirkninger som følge af 
medicineringsfejl af frygt for, at man vil anlægge sag mod dem.
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Ændringsforslag 183
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed og indehaveren af 
markedsføringstilladelsen

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at opfordre patienterne og sundhedspersoner til at foretage 
deres indberetninger til de kompetente myndigheder frem for til lægemiddelvirksomhederne.
Direkte indberetning til virksomheder skaber både bekymring for brugernes 
personoplysninger og med hensyn til lægelige tilbagemeldinger. De vil desuden kunne afgøre, 
om indberetningen vedrører en "bivirkning", en "medicineringsfejl" eller andet. Patienternes 
indberetning bør ledsages af informationskampagner om indberetningernes betydning.

Ændringsforslag 184
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed

Or. en
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Begrundelse

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Ændringsforslag 185
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) gennemføre offentlige 
bevidstgørelseskampagner om 
betydningen af at indberette disse 
bivirkninger

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at opfordre patienterne og sundhedspersoner til at foretage 
deres indberetninger til de kompetente myndigheder frem for til lægemiddelvirksomhederne.
Direkte indberetning til virksomheder skaber både bekymring for brugernes 
personoplysninger og med hensyn til lægelige tilbagemeldinger. De vil desuden kunne afgøre, 
om indberetningen vedrører en "bivirkning", en "medicineringsfejl" eller andet. Patienternes 
indberetning bør ledsages af informationskampagner om indberetningernes betydning.

Ændringsforslag 186
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) gennemføre offentlige 
bevidstgørelseskampagner om 
betydningen af at indberette disse 
bivirkninger

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 102, stk. 1.

Ændringsforslag 187
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) sikrer, at oplysningerne i 
bivirkningsrapporterne er af højest mulig 
kvalitet

2) sikrer, at oplysningerne i 
bivirkningsrapporterne og -databaserne er 
af højest mulig kvalitet

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 102, stk. 1.

Ændringsforslag 188
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) sikrer, at oplysningerne i 2) sikrer, at oplysningerne i 
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bivirkningsrapporterne er af højest mulig 
kvalitet

bivirkningsrapporterne og -databaserne er 
af højest mulig kvalitet

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at opfordre patienterne og sundhedspersoner til at foretage 
deres indberetninger til de kompetente myndigheder frem for til lægemiddelvirksomhederne.
Direkte indberetning til virksomheder skaber både bekymring for brugernes 
personoplysninger og med hensyn til lægelige tilbagemeldinger. De vil desuden kunne afgøre, 
om indberetningen vedrører en "bivirkning", en "medicineringsfejl" eller andet. Patienternes 
indberetning bør ledsages af informationskampagner om indberetningernes betydning.

Ændringsforslag 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) sikrer gennem indsamling af 
oplysninger og om nødvendigt gennem 
opfølgning af bivirkningsrapporterne, at 
alle biologiske lægemidler, der ordineres, 
udleveres eller sælges på deres område, og 
som er emnet for en bivirkningsrapport, 
kan identificeres

3) sikrer, at alle biologiske lægemidler, der 
ordineres, udleveres eller sælges på deres 
område, og som er emnet for en 
indberetning om en mistanke om en 
bivirkning, kan identificeres gennem 
navnet på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, fællesnavnet 
(INN), lægemidlets navn og partiets 
nummer ved hjælp af de 
standardformularer og -procedurer, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 25, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 726/2004, og under 
skyldig hensyntagen til udviklingen inden 
for Eudravigilance-systemet.

Ved anvendelse af første afsnit, nr. 1), kan 
medlemsstaterne stille særlige krav til 
læger farmaceuter og andre 
sundhedspersoner om indberetning af 
formodede alvorlige eller uventede 
bivirkninger.

Ved anvendelse af første afsnit, nr. 1) og 
3), kan medlemsstaterne stille særlige krav 
til læger farmaceuter og andre 
sundhedspersoner.

Or. en
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Begrundelse

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Ændringsforslag 190
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) sikrer gennem indsamling af oplysninger 
og om nødvendigt gennem opfølgning af 
bivirkningsrapporterne, at alle biologiske 
lægemidler, der ordineres, udleveres eller 
sælges på deres område, og som er emnet 
for en bivirkningsrapport, kan identificeres

3) sikrer gennem indsamling af oplysninger 
og om nødvendigt gennem opfølgning af 
bivirkningsrapporterne, at alle biologiske 
lægemidler, der ordineres, udleveres eller 
sælges på deres område, og som er emnet 
for en bivirkningsrapport, kan identificeres 
ved hjælp af indholdsformatet og 
proceduren i henhold til artikel 25, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 726/2004, og træffer 
de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre sporbarheden af biologiske 
lægemidler, der ordineres til patienter.”

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse til artikel 102, stk. 3, i form af et ledsagende ændringsforslag til 
forordning (EF) nr. 726/2004 giver Det Europæiske Lægemiddelagentur til opgave at udvikle 
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indholdet, formatet og de nødvendige procedurer for indberetning af bivirkninger ved 
biologiske lægemidler med henblik på at styrke effektiviteten af lægemiddelovervågningen på 
EU-niveau.

Ændringsforslag 191
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) sikre, at offentligheden i tide får 
vigtige oplysninger om problemer i 
forbindelse med lægemiddelovervågning 
med hensyn til anvendelsen af 
lægemidler, og at oplysningerne konstant 
er tilgængelige for offentligheden

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at opfordre patienterne og sundhedspersoner til at foretage 
deres indberetninger til de kompetente myndigheder frem for til lægemiddelvirksomhederne.
Direkte indberetning til virksomheder skaber både bekymring for brugernes 
personoplysninger og med hensyn til lægelige tilbagemeldinger. De vil desuden kunne afgøre, 
om indberetningen vedrører en "bivirkning", en "medicineringsfejl" eller andet. Patienternes 
indberetning bør ledsages af informationskampagner om indberetningernes betydning.

Ændringsforslag 192
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) sikre, at offentligheden i tide får 
vigtige oplysninger om problemer i 
forbindelse med lægemiddelovervågning 
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med hensyn til anvendelsen af 
lægemidler, og at oplysningerne konstant 
er tilgængelige for offentligheden

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 102, stk. 1.

Ændringsforslag 193
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) sikre, at offentligheden i tide får 
vigtige oplysninger om problemer i 
forbindelse med lægemiddelovervågning 
med hensyn til anvendelsen af 
lægemidler, og at oplysningerne konstant 
er tilgængelige for offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 194
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelse af første afsnit, nr. 1), kan 
medlemsstaterne stille særlige krav til 
læger farmaceuter og andre 
sundhedspersoner om indberetning af 
formodede alvorlige eller uventede 

Ved anvendelse af første afsnit, nr. 1), kan 
medlemsstaterne stille særlige krav til 
læger farmaceuter og andre 
sundhedspersoner om indberetning af 
formodede alvorlige eller uventede 



PE438.412v02-00 122/185 AM\808932DA.doc

DA

bivirkninger. bivirkninger.

Indberetningen af mistanker om 
bivirkninger som følge af 
medicineringsfejl må ikke være genstand 
for - eller give anledning til - sagsanlæg 
mod de personer, der indberetter dem.

Or. it

Begrundelse

Indberetning af mistanker om bivirkninger på grund af medicineringsfejl kan ikke ske 
anonymt, da der ellers vil opstå risiko for falske indberetninger. Men det er også nødvendigt 
at sikre, at de personer, der ønsker at foretage en indberetning i god tro, ikke afholdes fra at 
gøre det af frygt for sagsanlæg.

Ændringsforslag 195
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan delegere opgaver, 
den har fået pålagt i henhold til dette 
afsnit, til en anden medlemsstat, hvis 
denne giver skriftlig tilladelse dertil.

udgår

Den delegerende medlemsstat oplyser 
skriftligt Kommissionen, agenturet og 
øvrige medlemsstater om delegeringen. 
Den delegerende medlemsstat og 
agenturet offentliggør disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

De enkelte medlemsstater bør være fuldt ansvarlige for sporing af og opfølgning på 
bivirkninger ved et lægemiddel, der markedsføres på deres geografiske område.
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Ændringsforslag 196
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan delegere opgaver, 
den har fået pålagt i henhold til dette 
afsnit, til en anden medlemsstat, hvis 
denne giver skriftlig tilladelse dertil.

udgår

Den delegerende medlemsstat oplyser 
skriftligt Kommissionen, agenturet og 
øvrige medlemsstater om delegeringen. 
Den delegerende medlemsstat og 
agenturet offentliggør disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

De enkelte medlemsstater bør være fuldt ansvarlige for sporing af og opfølgning på 
bivirkninger ved et lægemiddel, der markedsføres på deres geografiske område.

Ændringsforslag 197
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foretager en regelmæssig revision af sit 
lægemiddelovervågningssystem. Han 
placerer en note om de vigtigste resultater 
af revisionen i master filen for 
lægemiddelovervågningssystem og sikrer 
på basis af revisionsresultaterne, at en 
plan for passende korrigerende 
foranstaltninger udarbejdes og følges.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foretager en regelmæssig revision af sit 
lægemiddelovervågningssystem. Han 
sikrer, at en plan for passende korrigerende 
foranstaltninger udarbejdes og følges.
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Or. en

Begrundelse

Revisioner er instrumenter til forbedring af en virksomheds interne systemer. Hvis 
resultaterne skal offentliggøres, vil dette føre til sminkede revisionsrapporter.

Ændringsforslag 198
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foretager en regelmæssig revision af sit 
lægemiddelovervågningssystem. Han 
placerer en note om de vigtigste resultater 
af revisionen i master filen for 
lægemiddelovervågningssystem og sikrer 
på basis af revisionsresultaterne, at en 
plan for passende korrigerende 
foranstaltninger udarbejdes og følges.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foretager en regelmæssig revision af sit 
lægemiddelovervågningssystem. Han 
placerer en note i master filen for 
lægemiddelovervågningssystem 
vedrørende enhver ændring foretaget som 
følge af revisionen i henhold til en plan 
for passende korrigerende foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Alle ændringer i forbindelse med resultaterne af den interne revision i henhold til en eventuel 
handlingsplan, når dette kræves i resultaterne af revisionen, skal registreres i masterfilen for 
lægemiddelovervågningen.

Ændringsforslag 199
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foretager en regelmæssig revision af sit 
lægemiddelovervågningssystem. Han 
placerer en note om de vigtigste resultater 
af revisionen i master filen for 
lægemiddelovervågningssystem og sikrer
på basis af revisionsresultaterne, at en plan 
for passende korrigerende foranstaltninger 
udarbejdes og følges.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foretager en årlig revision af sit 
lægemiddelovervågningssystem. Han 
placerer en note om de vigtigste resultater 
af revisionen i master filen for 
lægemiddelovervågningssystem og 
videresender dem til den kompetente 
nationale myndighed seneste den 31. 
december hver år. På basis af
revisionsresultaterne sikrer indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, at en plan for 
passende korrigerende foranstaltninger 
udarbejdes og følges.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om gennemførelse af en "regelmæssig" revision er ikke tilstrækkeligt klart.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen bør skulle foretage en revision hvert år.

Ændringsforslag 200
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 – stk. 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forelægge den kompetente nationale 
myndighed en detaljeret beskrivelse af 
risikostyringssystemet, som påtænkes 
indført

Or. fr

Begrundelse

Der bør udformes og gennemføres "risikostyringsplaner" under nøje overvågning af de 
kompetente sundhedsmyndigheder (navnlig nationale og regionale 
lægemiddelovervågningssystemer).



PE438.412v02-00 126/185 AM\808932DA.doc

DA

Ændringsforslag 201
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 – stk. 3 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) indarbejde kravene fra de kompetente 
nationale myndigheder efter denne 
evaluering

Or. fr

Begrundelse

Der bør udformes og gennemføres "risikostyringsplaner" under nøje overvågning af de 
kompetente sundhedsmyndigheder (navnlig nationale og regionale 
lægemiddelovervågningssystemer).

Ændringsforslag 202
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 a – stk. 2 – afsnit 2

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 og en tidsramme 
for forelæggelsen af den detaljerede 
beskrivelse af risikostyringssystemet. Den 
skal offentliggøres straks.

Or. fr
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Ændringsforslag 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 104 a – stk. 2 – afsnit 2

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 videnskabelige begrundelser og 
en tidsramme for forelæggelsen af den 
detaljerede beskrivelse af 
risikostyringssystemet.

Or. fr

Begrundelse

Krav om en udførlig beskrivelse af risikostyringssystemet bør have et videnskabeligt 
grundlag. Kommissionens forslag er ikke præcist nok, hvad dette angår.

Ændringsforslag 204
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningen af midler afsat til
aktiviteter i tilknytning til 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes funktionsmåde og 
markedsovervågningen kontrolleres til 
stadighed af de nationale kompetente 
myndigheder for at sikre deres 
uafhængighed.

Aktiviteter i tilknytning til 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes funktionsmåde og 
markedsovervågningen modtager 
tilstrækkelig offentlig finansiering i 
forhold til de opgaver, der skal udføres.
Forvaltningen af midler til disse 
aktiviteter kontrolleres til stadighed af de 
nationale kompetente myndigheder for at 
sikre deres uafhængighed.

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
for de nationale kompetente 

Stk. 1 udelukker ikke, at de nationale 
myndigheders indirekte opkrævning af
yderligere ressourcer for udførelse af disse 
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myndigheders udførelse af disse 
aktiviteter.

aktiviteter, hvis deres uafhængighed 
garanteres.

Or. fr

Begrundelse

Lægemiddelovervågningsaktiviteternes økonomiske uafhængighed skal garanteres i enhver 
sammenhæng. Derfor er det vigtigt at undgå direkte opkrævning af gebyrer, som kan skabe et 
forhold baseret på "betaling for leverede tjenester".

Ændringsforslag 205
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningen af midler afsat til aktiviteter 
i tilknytning til lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes funktionsmåde og 
markedsovervågningen kontrolleres til 
stadighed af de nationale kompetente 
myndigheder for at sikre deres 
uafhængighed.

Aktiviteter vedrørende 
lægemiddelovervågning, drift af 
kommunikationsnetværk og 
markedsovervågning skal hovedsagelig 
finansieres enten med nationale midler 
eller EU-midler. Forvaltningen af midler 
afsat til aktiviteter i tilknytning til 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes funktionsmåde og 
markedsovervågningen kontrolleres til 
stadighed af de nationale kompetente 
myndigheder for at sikre deres 
uafhængighed.

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
for de nationale kompetente 
myndigheders udførelse af disse 
aktiviteter.

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
af Agenturet for yderligere ressourcer til 
udførelsen af disse aktiviteter, under 
forudsætning af, at dets uafhængighed 
garanteres.

Or. fr

Begrundelse

De offentlige myndigheder er ansvarlige for finansiering af lægemiddelovervågning, fordi de 
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er ansvarlige for at beskytte folkesundheden, og fordi de har påtaget sig ansvaret for at 
udstede godkendelse. Det er vigtigt at undgå enhver mulig interessekonflikt.

Ændringsforslag 206
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
for de nationale kompetente 
myndigheders udførelse af disse 
aktiviteter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter i forbindelse med lægemiddelovervågning bør være offentligt finansierede – både 
for at sikre aktiviteternes uafhængighed, og fordi medlemsstaterne bør være fuldt ansvarlige 
for lægemiddelovervågningen (også med hensyn til finansieringen), da de bærer 
omkostningerne i forbindelse 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."

Ændringsforslag 207
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
for de nationale kompetente 
myndigheders udførelse af disse 

udgår
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aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 208
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat opretter og forvalter en 
national webportal om
lægemiddelsikkerhed, som skal være i 
forbindelse med den europæiske webportal 
om lægemiddelsikkerhed, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Gennem de 
nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed offentliggør 
medlemsstaterne mindst følgende 
oplysninger:

Hver medlemsstat opretter og forvalter en 
national lægemiddelwebportal, herunder 
et dedikeret websted for 
lægemiddelsikkerhed, som skal være i 
forbindelse med den europæiske webportal 
om lægemiddelsikkerhed, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Gennem de 
nationale lægemiddelwebportaler
offentliggør medlemsstaterne mindst 
følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

De enkelte medlemsstater skal have en national lægemiddelportal med oplysninger af høj 
kvalitet om lægemidler rettet mod offentligheden. De fleste lande har allerede en sådan portal 
som kilde til valideret og troværdig information om lægemidler, og dette ændringsforslag 
sigter mod at indføre et retsgrundlag for sådanne portaler som svar på Kommissionens 
rapport om den eksisterende praksis for levering af oplysninger om lægemidler til 
patienterne. Webportalen skal omfatte et dedikeret område for alle oplysninger vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål og lægemiddelovervågning.
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Ændringsforslag 209
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat opretter og forvalter en 
national webportal om 
lægemiddelsikkerhed, som skal være i 
forbindelse med den europæiske webportal 
om lægemiddelsikkerhed, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Gennem de 
nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed offentliggør 
medlemsstaterne mindst følgende 
oplysninger:

Hver medlemsstat opretter og forvalter en 
national lægemiddelwebportal, herunder 
et dedikeret websted om 
lægemiddelsikkerhed, som skal være i 
forbindelse med den europæiske webportal 
om lægemiddelsikkerhed, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Gennem de 
nationale lægemiddelwebportaler
offentliggør medlemsstaterne mindst 
følgende oplysninger:

(1) indlægssedlerne for lægemidler, der er 
tilgængelige på det nationale marked på 
det nationale sprog (og eventuelt linket til 
EMEA's EudraPharm-database),
(2) resuméet af produktkendetegn og alle 
betingelser, der etableres i henhold til 
artikel 21a, 22 og 22a, sammen med alle 
frister for deres opfyldelse for hvert af de 
lægemidler, som de har godkendt, og
(3) evalueringsrapporten.
Via de nationale lægemiddelwebsteder 
offentliggør medlemsstaterne som 
minimum følgende:

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

2) listen over lægemidler, der er under nøje 
overvågning, jf. artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 726/2204

2) listen over lægemidler, der er under nøje 
overvågning, jf. artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 726/2204

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 
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726/2004. 726/2004.

3a) mødedagsordener og mødereferater 
for Udvalget for Lægemiddelovervågning 
ledsaget af de trufne beslutninger og 
nærmere oplysninger om afstemningen og 
stemmeforklaringer, herunder 
mindretalsudtalelser.

Or. en

Begrundelse

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products (available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.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”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Ændringsforslag 210
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) indlægssedlerne for lægemidler, der 
er tilgængelige på det nationale marked 
på det nationale sprog (og eventuelt linket 
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til EMEA's EudraPharm-database)

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 106 - indledning.

Ændringsforslag 211
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) resuméet af produktkendetegn og 
alle betingelser, der etableres i henhold til 
artikel 21a, 22 og 22a, sammen med alle 
frister for deres opfyldelse for hvert af de 
lægemidler, som de har godkendt

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 106 - indledning.

Ændringsforslag 212
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. -1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) evalueringsrapporten sammen med 
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de periodiske 
sikkerhedsopdateringsrapporter, som 
indehaverne af 
markedsføringstilladelserne indsender til 
sundhedsmyndighederne

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 106 - indledning.

Ændringsforslag 213
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

1) en oversigt over 
risikostyringssystemerne for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 214
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 

1) detaljerede beskrivelser af
risikostyringssystemer og detaljerede 
forskrifter for undersøgelser efter 
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dette direktiv udstedelsen af markedsføringstilladelse
for lægemidler, der er godkendt i 
overensstemmelse med dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 106 - indledning.

Ændringsforslag 215
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

1) en oversigt over risikostyringssystemer 
for lægemidler, der er godkendt i 
overensstemmelse med dette direktiv

2) listen over lægemidler, der er under nøje 
overvågning, jf. artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 726/2204

2) listen over lægemidler, der er under nøje 
overvågning, jf. artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 726/2204, og hvis 
markedsføringstilladelse er genstand for 
visse betingelser eller krav

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 
726/2004.

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 
726/2004

(4) den nyeste elektroniske version af 
indlægssedlen og produktresuméet for 
alle eksisterende og nye lægemidler

(5) en kort dokumenthistorik over 
ændringer af produktinformationen.
Al information på webportalerne om 
lægemiddelsikkerhed, herunder alle 
ovennævnte oplysninger, formidles på en 
letforståelig måde. 



PE438.412v02-00 136/185 AM\808932DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Informationen på de nationale webportaler om lægemiddelsikkerhed bør formidles på en 
enkel og letforståelig måde. Selv om der i henhold til lovgivningen skal offentliggøres meget 
detaljerede oplysninger på de nationale portaler om lægemiddelsikkerhed, henvises der ikke 
specifikt til de vigtige oplysninger, som skal garantere en sikker anvendelse af lægemidler. 
Indlægssedlen bør derfor gøres offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 
726/2004.

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners (hvis det er relevant)
og patienters indberetning af formodede 
bivirkninger, som er baseret på de 
formularer, der er omhandlet i artikel 25 i 
forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at inddrage "miljørisici" i vurderingen af risk-benefit-
forholdet. Dette er allerede ved at ske i lovgivningen om veterinærlægemidler, og i Det 
Europæiske Miljøagenturs tekniske rapport nr. 1/2010 anbefales det at inddrage sådanne 
risici i lovgivningen om humanmedicinske lægemidler. Det primære formål er at beskytte 
folkesundheden uden at bringe patienters adgang til livsvigtige lægemidler i fare.

Ændringsforslag 217
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) dagsordener for møder i Udvalget for 
Lægemiddelovervågning og 
koordinationsgruppen samt referater af 
disse møder, ledsaget af de trufne 
beslutninger og nærmere oplysninger om 
afstemningen og stemmeforklaringer, 
herunder mindretalsudtalelser

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 106 - indledning.

Ændringsforslag 218
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) anmodninger fra den nationale 
kompetente myndighed til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at anvende 
et risikostyringssystem eller foretage en 
undersøgelse efter udstedelsen af 
markedsføringstilladelsen, ledsaget af de 
forklaringer, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i givet fald har 
afgivet til den nationale kompetente 
myndighed, samt den kompetente 
myndigheds endelige afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 106 - indledning.
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Ændringsforslag 219
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring.

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring, og 
angiver om de indtrådte ved sådanne 
doser, der normalt anvendes til 
mennesker med henblik på forebyggelse, 
diagnose eller behandling af sygdom eller 
til retablering, korrektion eller ændring af 
fysiologiske funktioner, som følge af en 
medicineringsfejl eller ved ikkeforeskrevet 
anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Ved at udvide begrebet "bivirkning" til bivirkninger som følge af medicineringsfejl eller ved 
ikkeforeskrevet anvendelse (herunder forkert brug og misbrug af lægemidler) bliver det 
muligt at få en dybere forståelse af bivirkninger, som kan være skadelige for patienter. Det er 
ikke desto mindre vigtigt klart at skelne mellem bivirkninger, der indtræder ved normal 
forskriftsmæssig brug, og bivirkninger, der indtræder under andre omstændigheder. Denne 
skelnen bør være tydeligere i forbindelse med indberetning.

Ændringsforslag 220
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 1 og 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring.

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af sundhedspersoner, eller om de 
konstateres i forbindelse med en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
sikrer, at disse rapporter er tilgængelige ét 
sted i Fællesskabet.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
sikrer, at disse rapporter er tilgængelige ét 
sted i Fællesskabet.

Uanset første afsnit, registreres og 
indberettes formodede bivirkninger, der 
konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg, i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

Uanset første afsnit, registreres og 
indberettes formodede bivirkninger, der 
konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg, i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 
indsender elektronisk.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som sundhedspersoner indsender 
elektronisk.

Or. de

Begrundelse

Det synes ikke at være særlig formålstjenstligt, at patienter indberetter bivirkninger direkte til 
fremstillerne. Patienternes primære kontaktperson bør i sådanne tilfælde være deres læge 
eller apoteker. Det er også muligt at foretage indberetninger via nationale webportaler. Der 
er ikke behov for, at fremstillerne kan spore indberetninger tilbage til den enkelte patient, 
hvilket i øvrigt bør undgås af hensyn til databeskyttelsen.

Ændringsforslag 221
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring.

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet, som de får kendskab til, 
uanset om de indberettes spontant af 
patienter eller sundhedspersoner, eller om 
de konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg eller en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
sikrer, at disse rapporter er tilgængelige ét 
sted i Fællesskabet.
Uanset første afsnit, registreres og 
indberettes formodede bivirkninger, der 
konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg, i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

Formodede bivirkninger, der konstateres i 
forbindelse med et klinisk forsøg, 
registreres og indberettes ligeledes i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise
indberetninger om formodede bivirkninger,
som patienter og sundhedspersoner 
indsender elektronisk.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen videresender 
alle indberetninger om formodede 
bivirkninger, som indsendes af patienter 
og sundhedspersoner, til de nationale 
kompetente myndigheder, senest 45 dage 
efter modtagelsen af indberetningen. 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
underretter patienten og 
sundhedspersonen om, at deres 
indberetning er blevet videresendt til de 
kompetente myndigheder, som har 
ansvaret for at følge op på den.
De nationale kompetente myndigheder må 
ikke afvise indberetninger fra patienter og 
sundhedspersoner om formodede 
bivirkninger, som modtages pr. brev, 
telefon, fax eller i elektronisk format.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller tredjelande, 
til den database og det datanet, der er 
omhandlet i artikel 24 i forordning (EF) 
nr. 726/2004 (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), senest 15 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller tredjelande, 
til de nationale kompetente myndigheder, 
senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningen, eller hvis der ikke 
foreligger en indberetning, efter at den 
pågældende indehaver har fået kendskab til 
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eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen.

hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til 
hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres på de markeder, hvor de 
opererer, til de nationale kompetente 
myndigheder, senest 45 dage efter 
modtagelsen af indberetningen.

For så vidt angår lægemidler, der 
indeholder de virksomme stoffer, der er 
omhandlet i den liste over publikationer, 
som overvåges af agenturet i henhold til 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
er det ikke nødvendigt, at indehavere af 
markedsføringstilladelser foretager 
indberetning til Eudravigilance-databasen
af de formodede bivirkninger, der er 
registreret i den på listen anførte 
medicinske litteratur, men de skal overvåge 
al anden medicinsk litteratur og indberette 
alle formodede bivirkninger.

For så vidt angår lægemidler, der 
indeholder de virksomme stoffer, der er 
omhandlet i den liste over publikationer, 
som overvåges af agenturet i henhold til 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
er det ikke nødvendigt, at indehavere af 
markedsføringstilladelser foretager 
indberetning af de formodede bivirkninger, 
der er registreret i den på listen anførte 
medicinske litteratur, men de skal overvåge 
al anden medicinsk litteratur og indberette 
alle formodede bivirkninger.

4. Medlemsstaterne har adgang til 
bivirkningsrapporterne via 
Eudravigilance-databasen og bedømmer 
kvaliteten af de data, som de modtager fra 
indehavere af markedsføringstilladelser. 
De inddrager i givet fald patienter og 
sundhedspersoner i opfølgningen af alle 
rapporter, som de modtager, og anmoder 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
om at foretage en opfølgning af sådanne 
rapporter. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser skal indberette 
alle modtagne opfølgende oplysninger til 
Eudravigilance-databasen.

4. Medlemsstaterne bedømmer kvaliteten 
af de data, som de modtager fra indehavere 
af markedsføringstilladelser. De inddrager i 
givet fald patienter og sundhedspersoner i 
opfølgningen af alle rapporter, som de 
modtager.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaternes kompetente myndigheder har et klart overblik over de 
bivirkninger, der konstateres i deres land. Ved at kræve, at indberetningen sker via 
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lægemiddelovervågningssystemet i den medlemsstat, hvor bivirkningen konstateres, kan 
kvaliteten af indholdet i Eudravigilance-databasen sikres.

En centralisering af al indberetning på europæisk plan uden forudgående analyse på 
regionalt eller nationalt plan vil desuden udvande og forvanske oplysningerne og dermed 
forhindre en detaljeret analyse og fortolkning, hvilket i sidste ende vil gøre Eudravigilance-
databasen ubrugelig.

Ændringsforslag 222
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte medlemsstater pålægger ikke 
indehavere af markedsføringstilladelser 
supplerende indberetningskrav, 
medmindre det kan forsvares med 
hensynet til lægemiddelovervågningen.

Or. en

Begrundelse

Et af målene i Kommissionens forslag, og som det fremgår af forordningens betragtning 5, er, 
at forslagets gennemførelse ikke må medføre supplerende nationale krav. Supplerende 
nationale krav er meget ressource- og tidskrævende for både myndigheder og indehavere af 
markedsføringstilladelser og kan endog føre til, at den harmoniserede påvisning af 
symptomer ikke længere er brugbar.

Ændringsforslag 223
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
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registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring.

registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af sundhedspersoner, eller om de 
konstateres i forbindelse med en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
sikrer, at disse rapporter er tilgængelige ét 
sted i Fællesskabet.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
sikrer, at disse rapporter er tilgængelige ét 
sted i Fællesskabet.

Uanset første afsnit, registreres og 
indberettes formodede bivirkninger, der 
konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg, i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

Uanset første afsnit, registreres og 
indberettes formodede bivirkninger, der 
konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg, i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 
indsender elektronisk.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som sundhedspersoner indsender 
elektronisk.

Or. de

Begrundelse

Det synes ikke at være særlig formålstjenstligt, at patienter indberetter bivirkninger direkte til 
fremstillerne. Patienternes primære kontaktperson bør i sådanne tilfælde være deres læge 
eller apoteker. Det er også muligt at foretage indberetninger via nationale webportaler. Der 
er ikke behov for, at fremstillerne kan spore indberetninger tilbage til den enkelte patient, 
hvilket i øvrigt bør undgås af hensyn til databeskyttelsen.

Ændringsforslag 224
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen skal videresende 
alle indberetninger om formodede 
bivirkninger, som indsendes af patienter 
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indsender elektronisk. og sundhedspersoner, til de nationale 
kompetente myndigheder, senest 7 dage 
efter modtagelsen af indberetningen.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal underrette patienten og 
sundhedspersonen om, at deres 
indberetning er blevet videresendt til de 
kompetente myndigheder, som har 
ansvaret for opfølgningen.
Medlemsstaterne inddrager i relevant 
omfang patienter og sundhedspersoner i 
opfølgningen af alle de indberetninger, 
som de modtager.
De nationale kompetente myndigheder må 
ikke afvise indberetninger fra patienter og 
sundhedspersoner om formodede 
bivirkninger, som modtages pr. brev, 
telefon, fax eller i elektronisk format.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af et webformat til indberetning (forordningens artikel 25) kunne løse problemet 
med fuldstændighed, men indberetning via internettet ville samtidig udelukke en stor del af 
befolkningen, særlig ældre og personer uden computerkendskab, fra at benytte denne 
mulighed/ret. Forbrugerne bør derfor have flere indberetningsmuligheder end via internettet 
alene (den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) giver f.eks. forbrugerne 
mulighed for at foretage indberetninger via internettet, pr. brev og fax samt telefonisk).

Ændringsforslag 225
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 
indsender elektronisk.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 
indsender elektronisk eller på anden 
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passende vis.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at der ikke stilles teknologiske hindringer i vejen for indberetning af 
bivirkninger. Ikke alle har nødvendigvis adgang til internettet, og nogle kan have vanskeligt 
ved at anvende det.

Ændringsforslag 226
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen. 
Indehavere af markedsføringstilladelser 
for lægemidler, der er godkendt på 
grundlag af artikel 10a, og indehavere af 
registreringer af lægemidler, der er 
omhandlet i artikel 14 til 16a, er undtaget 
fra ovennævnte krav.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede nye krav til medicinalvirksomheder om at indberette alle formodede 
bivirkninger, der ikke er alvorlige (herunder ikkemedicinsk bekræftede indberetninger fra 
forbrugere), vil påvirke både industriens og kontrolmyndighedernes arbejdsbyrde kolossalt, 
eftersom der oftest er tale om indberetninger fra forbrugere af ubekræftede tilfælde, der ikke 
er alvorlige. Ud over at ressourcerne til lægemiddelovervågning vil blive drænet gevaldigt, 
vil indsamlingen af sådanne data ikke tilføre noget af værdi ud fra et folkesundhedsmæssigt 
perspektiv i forhold til ældre lægemidler, men kan derimod skade påvisningen af potentielle 



PE438.412v02-00 146/185 AM\808932DA.doc

DA

nye sikkerhedsproblemer.

Ændringsforslag 227
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller tredjelande, 
til den database og det datanet, der er 
omhandlet i artikel 24 i forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), senest 15 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller tredjelande, 
til den database og det datanet, der er 
omhandlet i artikel 24 i forordning (EF) nr. 
726/2004 (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), senest 15 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen, 
og angive om bivirkningerne indtrådte ved 
sådanne doser, der normalt anvendes til 
mennesker med henblik på forebyggelse, 
diagnose eller behandling af sygdom eller 
til retablering, korrektion eller ændring af 
fysiologiske funktioner, som følge af en 
medicineringsfejl eller ved anvendelse, 
der ikke er i overensstemmelse med det 
godkendte produktresumé.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen, 
og angive om bivirkningerne indtrådte ved 
sådanne doser, der normalt anvendes til 
mennesker med henblik på forebyggelse, 
diagnose eller behandling af sygdom eller 
til retablering, korrektion eller ændring af 
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fysiologiske funktioner, som følge af en 
medicineringsfejl eller ved anvendelse, 
der ikke er i overensstemmelse med det 
godkendte produktresumé.

Or. fr

Begrundelse

Ved at udvide definitionen af "bivirkning" til bivirkninger som følge af medicineringsfejl eller 
ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med det godkendte produktresumé (herunder 
forkert brug eller misbrug af lægemidler), fås et mere fyldestgørende billede af bivirkninger, 
som kan være skadelige for patienter. Det er imidlertid vigtigt at foretage en klar skelnen 
mellem bivirkninger ved normal forskriftsmæssig brug og andre bivirkninger. Denne skelnen 
skal være tydelig i forbindelse med indberetning.

Ændringsforslag 228
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 3 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller tredjelande, 
til den database og det datanet, der er 
omhandlet i artikel 24 i forordning (EF) 
nr. 726/2004 (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), senest 15 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen.

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller tredjelande, 
til de nationale kompetente myndigheder
senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningen, eller hvis der ikke 
foreligger en indberetning, efter at den 
pågældende indehaver har fået kendskab til 
hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres på de markeder, hvor de 
opererer, til de nationale kompetente 
myndigheder, senest 45 dage efter 
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indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til hændelsen.

modtagelsen af indberetningen, eller hvis 
der ikke foreligger en indberetning, efter at 
den pågældende indehaver har fået 
kendskab til hændelsen.

Or. en

Ændringsforslag 229
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne har adgang til 
bivirkningsrapporterne via 
Eudravigilance-databasen og bedømmer 
kvaliteten af de data, som de modtager fra 
indehavere af markedsføringstilladelser. 
De inddrager i givet fald patienter og 
sundhedspersoner i opfølgningen af alle 
rapporter, som de modtager, og anmoder 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
om at foretage en opfølgning af sådanne 
rapporter. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser skal indberette 
alle modtagne opfølgende oplysninger til 
Eudravigilance-databasen.

4. Medlemsstaterne bedømmer kvaliteten 
af de data, som de modtager fra indehavere 
af markedsføringstilladelser. De inddrager i 
givet fald patienter og sundhedspersoner i 
opfølgningen af alle rapporter, som de 
modtager.

Or. en

Ændringsforslag 230
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne har adgang til 
bivirkningsrapporterne via Eudravigilance-
databasen og bedømmer kvaliteten af de 
data, som de modtager fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. De inddrager i 
givet fald patienter og sundhedspersoner i 
opfølgningen af alle rapporter, som de 
modtager, og anmoder indehaverne af 
markedsføringstilladelser om at foretage 
en opfølgning af sådanne rapporter. 
Indehaverne af markedsføringstilladelser 
skal indberette alle modtagne opfølgende 
oplysninger til Eudravigilance-databasen.

4. Medlemsstaterne har adgang til 
bivirkningsrapporterne via Eudravigilance-
databasen og bedømmer kvaliteten af de 
data, som de modtager fra indehavere af 
markedsføringstilladelser.

Or. en

Ændringsforslag 231
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
på.

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som 
sundhedspersoner, patienter, indehavere af 
markedsføringstilladelser og programmer 
til indberetning og forebyggelse af 
medicineringsfejl har gjort dem 
opmærksomme på.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger kan fremsendes 
ved hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed samt pr. brev, 
telefon og fax.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af 

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne oplysninger om alle 
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elektronisk vej til Eudravigilance-
databasen.

bivirkninger, der er konstateret på deres 
område, af elektronisk vej til den database 
og det datanet, der er omhandlet i artikel 
24 i forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen").

Indehavere af markedsføringstilladelser har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen.

Indehavere af markedsføringstilladelser, 
sundhedspersoner og forbrugerne har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen, der straks og 
løbende skal kunne konsulteres.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaternes kompetente myndigheder har et klart overblik over de 
bivirkninger, der konstateres i deres land. Ved at kræve, at indberetningen sker via 
lægemiddelovervågningssystemet i den medlemsstat, hvor bivirkningen konstateres, kan 
kvaliteten af indholdet i Eudravigilance-databasen sikres. 

En centralisering af al indberetning på europæisk plan uden forudgående analyse på 
regionalt eller nationalt plan vil desuden udvande og forvanske oplysningerne og dermed 
forhindre en detaljeret analyse og fortolkning, hvilket i sidste ende vil gøre Eudravigilance-
databasen ubrugelig.
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Ændringsforslag 232
Anne Delvaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
på.

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som 
sundhedspersoner, patienter, indehavere af 
markedsføringstilladelser og programmer 
til indberetning og forebyggelse af 
medicineringsfejl har gjort dem 
opmærksomme på.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger kan fremsendes 
ved hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed samt pr. brev, 
telefon og fax.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af 
elektronisk vej til Eudravigilance-
databasen.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne oplysninger om alle 
bivirkninger, der er konstateret på deres 
område, af elektronisk vej til den database 
og det datanet, der er omhandlet i artikel 
24 i forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"), senest 15 dage efter 
modtagelsen af indberetningen, eller hvis 
der ikke foreligger en indberetning, efter 
at den kompetente myndighed har fået 
kendskab til hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen.

Indehavere af markedsføringstilladelser, 
sundhedspersoner og forbrugerne har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen, der straks og 
løbende skal kunne konsulteres.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
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Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

Eudravigilance-databasen, for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne og for 
uafhængige programmer til indberetning 
og forebyggelse af medicineringsfejl. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

Or. en

Ændringsforslag 233
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
på.

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
på, og angiver om bivirkningerne 
indtrådte ved sådanne doser, der normalt 
anvendes til mennesker med henblik på 
forebyggelse, diagnose eller behandling af 
sygdom eller til retablering, korrektion 
eller ændring af fysiologiske funktioner, 
som følge af en medicineringsfejl eller ved 
anvendelse, der ikke er i 
overensstemmelse med det godkendte 
produktresumé.

Or. fr

Begrundelse

Ved at udvide begrebet "bivirkning" til bivirkninger som følge af medicineringsfejl eller ved 
anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med det godkendte produktresumé (herunder 
forkert brug eller misbrug af lægemidler), fås et mere fyldestgørende billede af de 
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bivirkninger, som kan være skadelige for patienter. Det er imidlertid vigtigt at foretage en 
klar skelnen mellem bivirkninger ved normal forskriftsmæssig brug og andre bivirkninger. 
Denne skelnen skal være tydelig i forbindelse med indberetning.

Ændringsforslag 234
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed eller på anden 
passende vis.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at der ikke stilles teknologiske hindringer i vejen for indberetning af 
bivirkninger. Ikke alle har nødvendigvis adgang til internettet, og nogle finder det vanskeligt 
at anvende.

Ændringsforslag 235
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger kan fremsendes 
ved hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Or. de
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Begrundelse

De fleste formodede tilfælde indberettes pr. brev eller fax. Hvis elektronisk indberetning var 
den eneste mulighed, kunne det mindske indberetningslysten (især hos sundhedspersoner).
Det bør derfor være muligt at foretage indberetninger på flere forskellige måder.

Ændringsforslag 236
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger kan fremsendes 
ved hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Or. de

Begrundelse

Erfaringen viser, at de fleste formodede tilfælde indberettes pr. brev eller telefax. Hvis 
elektronisk indberetning var den eneste mulighed, kunne det reducere villigheden til at 
indberette (især fra sundhedspersonernes side). Det bør derfor være muligt at indberette på 
flere forskellige måder.

Ændringsforslag 237
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som 
sundhedspersoner og patienter har gjort 
dem opmærksomme på.

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som 
sundhedspersonerne har gjort dem 
opmærksomme på. I forbindelse med 
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formodede bivirkninger, som indberettes 
af patienter, kan medlemsstaterne 
beslutte, hvorvidt disse indberettes direkte 
eller via sundhedspersoner.

Or. en

Begrundelse

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Ændringsforslag 238
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
på.

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som 
sundhedspersoner, patienter, indehavere af 
markedsføringstilladelser og programmer 
til indberetning og forebyggelse af 
medicineringsfejl har gjort dem 
opmærksomme på.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger kan fremsendes 
ved hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed samt pr. e-mail, 
telefon og telefax.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af elektronisk 
vej til Eudravigilance-databasen.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af elektronisk 
vej til Eudravigilance-databasen. 
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Indehavere af markedsføringstilladelser har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen.

Indehavere af markedsføringstilladelser, 
sundhedspersoner og offentligheden har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen, som skal gøres 
konstant tilgængelig uden ophold. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen, for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne og for 
uafhængige programmer til indberetning 
og forebyggelse af medicineringsfejl. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

Or. en

Ændringsforslag 239
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl eller 
om bivirkninger, der stammer fra brug 
uden for det godkendte produktresumé, 
som de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
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myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

Or. de

Begrundelse

Sletning af det tidligere kriterium "doser, der normalt anvendes" i definitionen af bivirkning 
(artikel 1, punkt 11) betyder, at medicineringsfejl og "ikkeforeskrevet anvendelse" fremover 
bliver inkluderet. Der bør derfor i indberetningerne om bivirkninger også anføres, om disse 
bivirkninger stammede fra brug, der var i overensstemmelse med det godkendte 
produktresumé. Der bør føjes en henvisning til en sådan ikkeforeskrevet anvendelse til 
databasen, eftersom den er relevant for risikovurderingen.

Ændringsforslag 240
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af elektronisk 
vej til Eudravigilance-databasen.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af elektronisk 
vej til Eudravigilance-databasen med 
nærmere angivelse af, hvorvidt de er 
opstået ved de doser, der normalt 
anvendes til mennesker til forebyggelse, 
diagnose eller behandling af en sygdom, 
eller for at genoprette, forbedre eller 
påvirke en legemsfunktion efter en 
fejlmedicinering eller en anvendelse, der 
ikke er i overensstemmelse med det 
godkendte produktresumé.

Or. fr

Begrundelse

En udvidelse af begrebet "bivirkning" til at omfatte bivirkninger, der opstår på grund af 
medicineringsfejl eller anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med det godkendte 
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produktresumé (herunder forkert brug eller misbrug af lægemidler) giver et mere omfattende 
billede af bivirkninger, der kan være skadelige for patienterne. Det er imidlertid vigtigt at 
skelne skarpt mellem bivirkninger under normale anvendelsesvilkår og andre bivirkninger.
Denne skelnen skal fremgå klart i indberetningsproceduren.

Ændringsforslag 241
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl eller 
om bivirkninger, der stammer fra brug 
uden for det godkendte produktresumé,
som de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til.

Or. de

Begrundelse

Sletning af det tidligere kriterium "doser, der normalt anvendes" i definitionen af bivirkning 
(artikel 1, punkt 11) betyder, at medicineringsfejl og "ikkeforeskrevet anvendelse" fremover 
bliver inkluderet. Der bør derfor i indberetningerne om bivirkninger også anføres, om disse 
bivirkninger stammede fra brug, der var i overensstemmelse med det godkendte 
produktresumé. Der bør føjes en henvisning til en sådan ikkeforeskrevet anvendelse til 
databasen, eftersom den er relevant for risikovurderingen.
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Ændringsforslag 242
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
forelægger periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for agenturet, der 
indeholder:

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
forelægger periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for agenturet i 
følgende tilfælde:

a) sammenfatninger af oplysninger, der er 
relevante for vurdering af lægemidlets 
fordele og risici

a) hvis en sådan forpligtelse er fastlagt 
som en betingelse i 
markedsføringstilladelsen i 
overensstemmelse med artikel 21a eller 
artikel 22, eller

b) en videnskabelig vurdering af forholdet 
mellem fordele og risici ved lægemidlet

b) hvis en fællesskabsreferencedato og 
den tilsvarende fremlæggelseshyppighed 
for de periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger er blevet fastsat 
i overensstemmelse med artikel 107c, stk. 
3 og 4, på de betingelser, der er fastsat i 
artikel 107c, stk. 5.

c) alle oplysninger om salgsmængden for 
lægemidlet og alle oplysninger om 
ordinationsmængden, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen er i besiddelse 
af.
Evalueringen omhandlet i litra b) baseres 
på alle tilgængelige oplysninger, herunder 
oplysninger fra kliniske forsøg ved ikke-
godkendte indikationer og populationer.
De periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger indgives 
elektronisk.
2. Agenturet distribuerer de i stk. 1 
omhandlede sikkerhedsindberetninger til 
Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler og 
koordinationsgruppen.

2. De periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger indeholder:
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a) en videnskabelig vurdering af forholdet 
mellem fordele og risici ved lægemidlet
b) alle oplysninger om salgsmængden for 
lægemidlet og alle oplysninger om 
ordinationsmængden, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen er i besiddelse 
af.
Evalueringen omhandlet i litra b) baseres 
på alle tilgængelige oplysninger, herunder 
oplysninger fra kliniske forsøg ved 
ikkegodkendte indikationer og 
populationer.
De periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger indgives 
elektronisk.

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
indehavere af markedsføringstilladelser 
for lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 
10c, og indehavere af registreringer for 
lægemidler, jf. artikel 14 eller 16a, kun 
indgive periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler i følgende tilfælde:
a) hvis en sådan forpligtelse er fastlagt 
som en betingelse i 
markedsføringstilladelsen i 
overensstemmelse med artikel 21a eller 22 
eller
b) hvis en fællesskabsreferencedato og 
den tilsvarende fremlæggelseshyppighed 
for de periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger er blevet fastsat 
i overensstemmelse med artikel 107c, stk. 
3 og 4, på de betingelser, der er fastsat i 
artikel 107c, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Det synes ubegrundet at udelukke kopimedicin etc., mens periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for visse ældre oprindelige lægemidler muligvis heller ikke altid er 
nødvendige. Det er mere rimeligt at anvende det samme system til alle slags lægemidler.
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Ændringsforslag 243
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 b – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 10c, og 
indehavere af registreringer for lægemidler, 
jf. artikel 14 eller 16a, kun indgive 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler i følgende tilfælde:

3. Som en undtagelse fra stk. 1 i denne 
artikel skal indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
jf. artikel 10, 10a eller 10c, og indehavere 
af registreringer for lægemidler, jf. artikel 
14 eller 16a, kun indgive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger for 
sådanne lægemidler hvert tredje år, med 
undtagelse af følgende tilfælde:

Or. fr

Begrundelse

Exempting certain types of medicines from the rules on periodic safety update reports 
(generic medicines, medicines whose active substances have had a well-established medical 
use for at least ten years, certain homeopathic medicines, certain traditional, plant-based 
medicines, etc.) can be problematic. In the case of generics, if the branded product is no 
longer on the market, there will be no further periodic reports available for those medicines. 
Also, adverse effects may appear long after products are placed on the market (as with 
DiAntalvic, for example). So there cannot be a systematic exemption for certain medicines, 
but a longer reporting period is acceptable.

Ændringsforslag 244
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 b – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, jf. artikel 10, 10a, eller 10c, og 
indehavere af registreringer for lægemidler, 

3. Som en undtagelse fra stk. 1 i denne 
artikel skal indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
jf. artikel 10, 10a, 10c og 16, og indehavere 
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jf. artikel 14 eller 16a, kun indgive 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler i følgende tilfælde:

af registreringer for lægemidler, jf. artikel 
14 eller 16a, kun indgive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger for 
sådanne lægemidler i følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Homøopatiske lægemidler kombinerer kvalitet og en lav risikoprofil baseret på mangeårige 
erfaringer og traditioner i EU. Dette er ligeledes tilfældet med homøopatiske lægemidler, som 
er meddelt en markedsføringstilladelse i henhold til artikel 16. Disse produkter bør være 
genstand for denne undtagelse på samme måde som andre forholdsvis sikre produkter.

Ændringsforslag 245
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 b – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 10c, og 
indehavere af registreringer for lægemidler, 
jf. artikel 14 eller 16a, kun indgive 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler i følgende tilfælde:

3. Indehavere af markedsføringstilladelser 
for lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 10c, 
og indehavere af registreringer for 
lægemidler, jf. artikel 14-16a, skal ikke 
indgive periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler. Som en undtagelse skal 
indehavere af markedsføringstilladelser 
for lægemidler indgive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger i 
følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen for anerkendte lægemidler med hensyn til indgivelse af periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger berettiges af den kendsgerning, at disse lægemidler har været på 
markedet over en lang periode, og deres sikkerhedsprofil er velkendt og dokumenteret. Som 
følge heraf forekommer det unødvendigt for myndighederne, besværligt for indehavere af 
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markedsføringstilladelser og uden betydning for forbrugersikkerheden at kræve 
indberetninger for disse lægemidler. Den måde, hvorpå undtagelsen i øjeblikket er formuleret 
i Kommissionens forslag, er imidlertid tvetydig og bør præciseres.

Ændringsforslag 246
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 b – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 10c, og 
indehavere af registreringer for lægemidler, 
jf. artikel 14 eller 16a, kun indgive 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler i følgende tilfælde:

3. Som en undtagelse fra stk. 1 i denne 
artikel skal indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
jf. artikel 10, 10a eller 10c og 16, og 
indehavere af registreringer for lægemidler, 
jf. artikel 16a, kun indgive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger for 
sådanne lægemidler i følgende tilfælde: 

Or. en

Begrundelse

Lægemidler i henhold til direktivets artikel 16 har en forholdsvis sikker profil, ligesom det er 
tilfældet med lægemidlerne i artikel 10, 10a, 10c og 16a. Artikel 16, stk. 3, bliver ikke ændret.

Ændringsforslag 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 b – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 10c, og 
indehavere af registreringer for lægemidler, 
jf. artikel 14 eller 16a, kun indgive 

3. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, jf. artikel 10, 10a eller 10c, og 
indehavere af markedsføringstilladelser til 
produkter, der indeholder aktive stoffer, 
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periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for sådanne 
lægemidler i følgende tilfælde:

som opfylder kriterierne for 
veldokumenteret lægemiddelanvendelse,
som er nævnt i bilag I, del II, punkt 1, 
litra a), i dette direktiv, og indehavere af 
registreringer for lægemidler, jf. artikel 16 
eller 16a, kun indgive periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger for 
sådanne lægemidler i følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Ændringsforslag 248
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 c – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehavere af markedsføringstilladelser, 
som er udstedt før den [insert concrete date 
- date set out in the second subparagraph of 
Article 3(1)], og for hvilke 
fremlæggelseshyppighed og –datoer for de 
periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger ikke er fastsat 
som en betingelse i 
markedsføringstilladelsen, forelægger de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger i 
overensstemmelser med andet afsnit, indtil 

2. Indehavere af markedsføringstilladelser, 
som er udstedt før den [insert concrete date 
- date set out in the second subparagraph of 
Article 3(1)], og for hvilke 
fremlæggelseshyppighed og –datoer for de 
periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger ikke er fastsat 
som en betingelse i 
markedsføringstilladelsen, forelægger de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger i 
overensstemmelser med andet afsnit, indtil 
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en anden fremlæggelseshyppighed eller 
andre fremlæggelsesdatoer fastsættes i 
markedsføringstilladelsen eller besluttes i 
overensstemmelse med stk. 3, 4, 5 eller 6.

en anden fremlæggelseshyppighed eller 
andre fremlæggelsesdatoer fastsættes i 
markedsføringstilladelsen eller besluttes i 
overensstemmelse med stk. 3, 4, 5 eller 6. 
Denne forpligtelse omfatter ikke 
produkter jf. artikel 107b, stk. 3., 
medmindre betingelserne i punkt a) og b) 
i artikel 107b, stk. 3, finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Forslaget har til formål at forenkle procedurerne for lægemiddelovervågning og sikre 
proportionaliteten. Artikel 107c, stk. 2, i den nuværende ordlyd stemmer ikke overens med 
indførelsen af en generel fritagelse for de produkter, der er nævnt i artikel 107b, stk. 3.
Fritagelsen skal derfor også gælde i denne bestemmelse for at sikre en sammenhængende 
tilgang. På grund af at myndighederne stadig er i stand til at kræve periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger i enkelttilfælde, vil der ikke opstå nogen negative konsekvenser for 
patienternes sikkerhed.

Ændringsforslag 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som ikke omfatter 
en markedsføringstilladelse, der er udstedt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
behandler koordinationsgruppen senest 30 
dage, efter at den har modtaget 
indberetningen fra Det Rådgivende Udvalg 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, indberetningen 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
de pågældende markedsføringstilladelser, 

1. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som ikke omfatter 
en markedsføringstilladelse, der er udstedt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
behandler koordinationsgruppen senest 30 
dage, efter at den har modtaget 
indberetningen fra Det Rådgivende Udvalg 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, indberetningen 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
de pågældende markedsføringstilladelser, 
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herunder en frist for gennemførelse af 
udtalelsen.

herunder en frist for gennemførelse af 
udtalelsen. Inden denne beslutning 
vedtages, skal koordinationsgruppen gøre 
det muligt for de pågældende indehavere 
af markedsføringstilladelser at fremsætte 
skriftlige eller mundtlige forklaringer 
inden for de krævede tidsfrister, som skal 
angives nærmere.

2. Hvis koordinationsgruppens udtalelse 
vedtages enstemmigt, registrerer 
formanden, at der er enighed, og 
informerer indehaveren af 
markedsføringstilladelsen herom. 
Medlemsstaterne bevarer, ændrer, 
suspenderer eller tilbagekalder de 
pågældende markedsføringstilladelser for 
at rette sig efter den fremsatte udtalelse 
inden for den fastsatte frist for dens 
gennemførelse og informerer 
Kommissionen og koordinationsgruppen. 
Hvis en udtalelse ikke kan vedtages 
enstemmigt, sendes flertallets holdning til 
Kommissionen, som anvender proceduren i 
artikel 33 og 34.

2. Hvis koordinationsgruppens udtalelse 
vedtages enstemmigt, registrerer 
formanden, at der er enighed, og 
informerer indehaveren af 
markedsføringstilladelsen herom. 
Medlemsstaterne bevarer, ændrer, 
suspenderer eller tilbagekalder de 
pågældende markedsføringstilladelser for 
at rette sig efter den fremsatte udtalelse 
inden for den fastsatte frist for dens 
gennemførelse og informerer 
Kommissionen og koordinationsgruppen. 
Hvis en udtalelse ikke kan vedtages 
enstemmigt, sendes flertallets holdning til 
Kommissionen, som anvender proceduren i 
artikel 33 og 34. Stadierne i den 
procedure, der beskrevet i artikel 32, stk. 
4, i direktiv 2004/83/EF kan finde 
anvendelse.

3. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som omfatter mindst 
én markedsføringstilladelse, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler koordinationsgruppen 
indberetningen senest 30 dage, efter at den 
har modtaget den fra Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension eller tilbagekaldelse af de 
pågældende markedsføringstilladelser.

3. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som omfatter mindst 
én markedsføringstilladelse, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler koordinationsgruppen 
indberetningen senest 30 dage, efter at den 
har modtaget den fra Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension eller tilbagekaldelse af de 
pågældende markedsføringstilladelser. 
Stadierne i den procedure, der er 
beskrevet i artikel 9, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 726/2004 kan finde anvendelse:

Or. fr
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Begrundelse

Den endelige beslutning skal vedtages på en konsekvent måde, således at den følger samme 
mønster som de andre lovgivningsmæssige procedurer, og samtidig tages der hensyn til den 
uopsættelige karakter af de spørgsmål, som muligvis skal behandles.

Ændringsforslag 250
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som ikke omfatter 
en markedsføringstilladelse, der er udstedt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
behandler koordinationsgruppen senest 30 
dage, efter at den har modtaget 
indberetningen fra Det Rådgivende Udvalg 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, indberetningen 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
de pågældende markedsføringstilladelser, 
herunder en frist for gennemførelse af 
udtalelsen.

1. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som ikke omfatter 
en markedsføringstilladelse, der er udstedt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
behandler koordinationsgruppen senest 30 
dage, efter at den har modtaget 
indberetningen fra Det Rådgivende Udvalg 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, indberetningen 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
de pågældende markedsføringstilladelser, 
herunder en frist for gennemførelse af 
udtalelsen. Udtalelsen offentliggøres 
straks ledsaget af eventuelle 
mindretalssynspunkter.

Or. fr

Ændringsforslag 251
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 g – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som omfatter mindst 
én markedsføringstilladelse, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler koordinationsgruppen 
indberetningen senest 30 dage, efter at den 
har modtaget den fra Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension eller tilbagekaldelse af de 
pågældende markedsføringstilladelser.

3. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som omfatter mindst 
én markedsføringstilladelse, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler koordinationsgruppen 
indberetningen senest 30 dage, efter at den 
har modtaget den fra Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension eller tilbagekaldelse af de 
pågældende markedsføringstilladelser. 
Udtalelsen offentliggøres straks ledsaget 
af eventuelle mindretalssynspunkter.

Or. fr

Ændringsforslag 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat indleder proceduren i 
henhold til denne afdeling ved at underrette 
de øvrige medlemsstater, agenturet og 
Kommissionen i et eller flere af følgende 
tilfælde:

1. En medlemsstat indleder proceduren i 
henhold til denne afdeling ved at underrette 
de øvrige medlemsstater, agenturet og 
Kommissionen og de indehavere af 
markedsføringstilladelser, der fremover 
bliver berørt, i et eller flere af følgende 
tilfælde:

a) hvis medlemsstaten overvejer at 
suspendere eller tilbagekalde en 
markedsføringstilladelse

a) hvis medlemsstaten, i lyset af resultatet 
af vurderingen af dataene fra 
lægemiddelovervågningen, overvejer en af 
følgende lovgivningsmæssige 
foranstaltninger: 
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- at suspendere eller tilbagekalde en 
markedsføringstilladelse

b) hvis medlemsstaten overvejer at forbyde 
udlevering af et lægemiddel

- at forbyde udlevering af et lægemiddel

c) hvis medlemsstaten overvejer at afvise 
fornyelsen af en markedsføringstilladelse

- at afvise fornyelsen af en 
markedsføringstilladelse

d) hvis medlemsstaten af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen informeres om, 
at denne af sikkerhedshensyn har standset 
markedsføringen af et lægemiddel, 
tilbagekaldt en markedsføringstilladelse 
eller agter at gøre det

b) hvis medlemsstaten af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen informeres om, 
at denne af sikkerhedshensyn har standset 
markedsføringen af et lægemiddel, 
tilbagekaldt en markedsføringstilladelse 
eller agter at gøre det

e) hvis medlemsstaten finder, at det er 
nødvendigt med nye kontraindikationer, 
en nedsættelse af den anbefalede dosis 
eller en begrænsning af indikationerne
f) hvis medlemsstaten i forbindelse med en 
inspektion af lægemiddelovervågningen 
har konstateret alvorlige mangler.

c) hvis medlemsstaten i forbindelse med en 
inspektion af lægemiddelovervågningen 
har konstateret alvorlige mangler.

Or. fr

Begrundelse

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal kunne informeres meget hurtigt, så snart 
proceduren er påbegyndt, således at han kan indsamle de beviser og oplysninger, der skal 
bruges til den hurtige udførelse af proceduren. Eftersom sager, der kræver revidering eller 
indskrænkning af en markedsføringstilladelse, er omfattet af artikel 21 i direktiv 2001/81/EF, 
skal forveksling og bureaukrati på grund af dobbeltprocedurer undgås.

Ændringsforslag 253
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 k – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som den har fået forelagt. Den 

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering af fordele og ulemper 
inden for Lægemiddelovervågning 
vurderer de spørgsmål, som den har fået 
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kan med henblik på denne vurdering 
afholde en offentlig høring.

forelagt. Den kan med henblik på denne 
vurdering afholde en offentlig høring som 
en del af en analyse af fordele og 
ulemper.

Offentlige høringer meddeles via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed. Meddelelsen skal 
indeholde oplysninger om, hvordan 
indehavere af markedsføringstilladelser og 
offentligheden kan deltage.

Offentlige høringer meddeles via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed. Meddelelsen skal 
indeholde oplysninger om, hvordan 
indehavere af markedsføringstilladelser og 
offentligheden kan deltage.

Agenturet giver alle, der anmoder herom, 
mulighed for at deltage i høringen enten 
personligt eller ved hjælp af webbaseret 
teknologi.

Agenturet giver alle, der anmoder herom, 
mulighed for at deltage i høringen enten 
personligt eller ved hjælp af webbaseret 
teknologi.

Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse eller en anden 
person, som ønsker at forelægge 
oplysninger, sidder inde med oplysninger 
af kommercielt fortrolig art, kan 
vedkommende anmode om at få lov til at 
forelægge disse oplysninger for Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning i en 
ikke-offentlig høring.

Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse eller en anden 
person, som ønsker at forelægge 
oplysninger, sidder inde med oplysninger 
af kommercielt fortrolig art, kan 
vedkommende anmode om at få lov til at 
forelægge disse oplysninger for Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning i en 
ikke-offentlig høring.

Hvis der organiseres en offentlig høring, 
skal der ved afslutningen heraf 
offentliggøres en foreløbig rapport.

Or. fr

Begrundelse

Organising public hearings is one way to make the pharmacovigilance system more 
transparent. However, the period at the end of which the Pharmacovigilance Advisory 
Committee makes a recommendation with a statement of reasons (60 days) is rather long. In 
order to prevent any alarmist or unsettling coverage in the media it is important to be able to 
publish a preliminary report at the conclusion of the public hearing, without prejudging the 
Committee’s final conclusions. It is also important for the hearing to consider both benefits 
and risks, rather than merely taking a risk analysis approach. The most important thing is for 
the risk/benefit ratio to be positive.
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Ændringsforslag 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 k – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som den har fået forelagt. Den 
kan med henblik på denne vurdering 
afholde en offentlig høring.

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som den har fået forelagt. Den 
kan med henblik på denne vurdering 
afholde en offentlig høring, hvis objektive 
kriterier er opfyldt i henhold til 
videnskabelige data, under hensyntagen 
til effektiviteten af og fordelene ved det 
pågældende produkt og ved tidligere 
evalueringer af risici og fordele foretaget 
af Udvalg for Humanmedicinske 
Lægemidler eller koordinationsgruppen i 
henhold til proceduren for tildeling af 
markedsføringstilladelser som beskrevet i 
artikel 107l, der skal involvere ordføreren 
for Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler for det pågældende produkt, 
eller ordføreren for 
koordinationsgruppen. Agenturet 
udarbejder i samråd med de interesserede 
parter retningslinjer om tilrettelæggelsen 
og gennemførelsen af offentlige høringer.

Or. fr

Begrundelse

Udvalgets afholdelse af offentlige høringer er et relevant værktøj, hvis de gennemføres 
korrekt og tager hensyn til ikke bare risici, men også fordele ved de pågældende produkter, så 
diskussionerne om emnet er troværdige og objektive. Hovedformålet er at beskytte 
patienternes velvære og sammenligne risici og fordele ved et lægemiddel i lyset af alle de 
fremlagte oplysninger.
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Ændringsforslag 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 k – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 60 dage efter forelæggelsen af 
oplysningerne fremsætter Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning en begrundet 
anbefaling. Anbefalingen skal indeholde en 
eller flere af følgende henstillinger:

3. Senest 60 dage efter forelæggelsen af 
oplysningerne fremsætter Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning en begrundet 
anbefaling, idet man også tager hensyn til 
fordelene ved lægemidlerne i henhold til 
vurderingen fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller 
koordinationsgruppen i overensstemmelse 
med proceduren for udstedelse af 
markedsføringstilladelser jf. artikel 107l..
Anbefalingen skal indeholde en eller flere 
af følgende henstillinger:

Or. fr

Begrundelse

Udvalgets afholdelse af offentlige høringer er et relevant værktøj, hvis de gennemføres 
korrekt og tager hensyn til ikke bare risici, men også fordele ved de pågældende produkter, så 
diskussionerne om emnet er troværdige og objektive. Hovedformålet er at beskytte 
patienternes velvære og sammenligne risici og fordele ved et lægemiddel i lyset af alle de 
fremlagte oplysninger.

Ændringsforslag 256
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet offentliggør de anbefalinger, 
udtalelser og afgørelser, der er omhandlet i 
artikel 107b-107l via den europæiske portal 

Agenturet offentliggør de endelige 
konklusioner (anbefalinger, udtalelser og 
endelige afgørelser), der er omhandlet i 
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om lægemiddelsikkerhed. artikel 107b-107l via den europæiske portal 
om lægemiddelsikkerhed.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 257
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 n – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette kapitel finder anvendelse på ikke-
interventionssikkerhedsundersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring, som indledes, 
gennemføres eller finansieres af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
enten frivilligt eller ifølge et krav i 
overensstemmelse med artikel 21a eller 
22a, og som indebærer indsamling af 
oplysninger fra patienter eller 
sundhedspersoner.

1. Procedurerne i artikel 107o til 107r 
finder anvendelse på ikke-
interventionssikkerhedsundersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring, som indledes, 
gennemføres eller finansieres af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
enten frivilligt eller ifølge et krav i 
overensstemmelse med artikel 21a eller 
22a, og som indebærer indsamling af 
oplysninger fra patienter eller 
sundhedspersoner.

Or. es

Begrundelse

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.

The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example:

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
industry 

- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 
which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, 
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point 15).

We consider that it is important to have a monitoring system for this type of study that 
ensures, as required by point 2 of the same article, that the purpose is scientific and not 
promotional.

For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the 
promotional activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of 
the individual Member States. Moreover, many Member State have already acquired 
considerable experience in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that 
has been in force for several years provides that studies of this type, undertaken voluntarily 
by pharmaceutical laboratories, require prior authorisation by the health authorities of the 
autonomous regional communities.

Ændringsforslag 258
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) anvendelsen af terminologi, formater og 
standarder, der er anerkendt på 
internationalt plan, for gennemførelse af 
lægemiddelovervågning

3) anvendelsen af terminologi, formater og 
standarder, der er anerkendt på 
internationalt plan, for gennemførelse af 
lægemiddelovervågning, idet man 
fastholder den kliniske betydning af det 
indberettede tilfælde

Or. en

Begrundelse

Behovet for at overholde standarderne fra den internationale konference om harmonisering 
styrker sundhedsmyndighedernes konceptuelle og tekniske afhængighed af 
medicinallaboratorierne. En god europæisk praksis for lægemiddelovervågning vil påvirke 
tilrettelæggelsen af det europæiske lægemiddelovervågningssystem. Denne gode praksis skal 
udformes åbent gennem en gennemsigtig høringsproces baseret på de europæiske patienters 
behov og ud fra et videnskabeligt perspektiv.



AM\808932DA.doc 175/185 PE438.412v02-00

DA

Ændringsforslag 259
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) formatet for elektronisk indberetning af 
bivirkninger fra medlemsstater og 
indehavere af markedsføringstilladelser

5) formatet for elektronisk indberetning af 
bivirkninger fra medlemsstater og 
indehavere af markedsføringstilladelser, 
herunder præsentation af de indsamlede 
oplysninger. I de indsamlede oplysninger 
skal man skelne mellem bivirkninger på 
grund af overdosering, misbrug, forkert 
brug, medicineringsfejl og bivirkninger, 
der opstår i løbet af undersøgelserne af 
lægemidlet eller efter erhvervsmæssig 
eksponering.

Or. en

Begrundelse

For at kunne foretage en hensigtsmæssig evaluering og opfølgning skal de kompetente 
myndigheder kunne skelne mellem de forskellige bivirkninger, fordi det vil medføre en 
anderledes opfølgning (yderligere advarsler, kontraindikationer, suspendering af 
markedsføringstilladelser osv.).

Ændringsforslag 260
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) formatet for elektronisk indberetning af 
bivirkninger fra medlemsstater og 
indehavere af markedsføringstilladelser

5) formatet for elektronisk indberetning af 
bivirkninger fra medlemsstater og 
indehavere af markedsføringstilladelser, 
herunder præsentation af de indsamlede 
oplysninger. De indsamlede oplysninger 
skal præsenteres, så de giver mulighed for 
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en hensigtsmæssig evaluering og 
opfølgning, og så det er muligt at skelne 
mellem forskellige bivirkninger, herunder 
på grund af overdosering, misbrug, 
forkert brug, medicineringsfejl og 
bivirkninger, der opstår i løbet af 
undersøgelserne af lægemidlet eller efter 
erhvervsmæssig eksponering

Or. en

Begrundelse

For at kunne foretage en hensigtsmæssig evaluering og opfølgning er det nødvendigt at kunne 
skelne mellem de forskellige bivirkninger, fordi det vil medføre en anderledes opfølgning 
(yderligere advarsler, kontraindikationer, suspendering af markedsføringstilladelser osv.).

Ændringsforslag 261
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse retningslinjer tages der hensyn til 
det internationale harmoniseringsarbejde 
inden for lægemiddelovervågning, og de 
revideres om nødvendigt for at tage hensyn 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

Disse retningslinjer skal baseres på 
patienternes behov set ud fra et 
videnskabeligt perspektiv, tage hensyn til 
det internationale harmoniseringsarbejde 
inden for lægemiddelovervågning, og de 
revideres om nødvendigt for at tage hensyn 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 108, stk. 3.
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Ændringsforslag 262
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse retningslinjer tages der hensyn til 
det internationale harmoniseringsarbejde 
inden for lægemiddelovervågning, og de 
revideres om nødvendigt for at tage hensyn 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

I disse retningslinjer tages der hensyn til 
det internationale harmoniseringsarbejde 
inden for lægemiddelovervågning, og de 
revideres om nødvendigt for at tage hensyn 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

I forbindelse med denne artikel og artikel 
102, stk. 3, udarbejder Kommissionen i 
samarbejde med Agenturet, 
medlemsstaterne og interessenterne 
detaljerede retningslinjer for god 
journalføringspraksis for apoteker og 
andre, der udleverer eller administrerer 
lægemidler, for at sikre opbevaringen af 
journaler, der skal bruges, hvis det bliver 
nødvendigt at indgive en 
lægemiddelovervågningsrapport eller at 
fremlægge oplysninger, som indehaveren 
af markedsføringstilladelsen har brug for 
til evaluering af en bivirkning, og for at 
lette indehaveren af 
markedsføringstilladelsens og de 
nationale kompetente myndigheders 
opfølgende undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Et lægemiddelovervågningssystem er kun så godt som oplysningerne i de enkelte 
indberetninger. Den foreslåede tilføjelse til artikel 108 vil sikre ensartethed i indholdet af de 
indberetningsformularer, der anvendes ved indberetninger af bivirkninger direkte til 
Fællesskabets Eudravigilance-system foretaget af sundhedspersoner og patienter.
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Ændringsforslag 263
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 23
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder suspenderer, 
tilbagekalder, inddrager eller ændrer 
markedsføringstilladelsen, hvis det 
vurderes, enten at lægemidlet er skadeligt, 
eller at det er uden terapeutisk virkning, 
eller at forholdet mellem fordele og risici 
ikke er gunstigt, eller at det ikke har den 
angivne kvantitative og kvalitative 
sammensætning. Terapeutisk virkning 
anses for at mangle, hvis det vurderes, at 
der ikke kan opnås terapeutiske resultater 
med lægemidlet. 

Markedsføringstilladelsen suspenderes, 
tilbagekaldes, inddrages eller ændres 
ligeledes, hvis de oplysninger, der i 
henhold til artikel 8 eller artikel 10 og 11 er 
anført i sagens akter, er urigtige eller ikke 
er blevet ændret i henhold til artikel 23, 
eller hvis betingelserne eller kravene i 
henhold til artikel 21a, 22 eller 22a ikke er 
blevet opfyldt, eller hvis kontrollen i 
henhold til artikel 112 ikke er blevet 
gennemført."

De kompetente myndigheder suspenderer, 
tilbagekalder, inddrager eller ændrer 
markedsføringstilladelsen, hvis det 
vurderes, enten at lægemidlet er skadeligt, 
eller at det er uden terapeutisk virkning, 
eller at forholdet mellem fordele og risici 
ikke er gunstigt, eller at det ikke har den 
angivne kvantitative og kvalitative 
sammensætning. Terapeutisk virkning 
anses for at mangle, hvis det ikke kan 
påvises, at der kan opnås terapeutiske 
resultater med lægemidlet. 

Markedsføringstilladelsen suspenderes, 
tilbagekaldes, inddrages eller ændres 
ligeledes, hvis de oplysninger, der i 
henhold til artikel 8 eller artikel 10 og 11 er 
anført i sagens akter, er urigtige eller ikke 
er blevet ændret i henhold til artikel 23, 
eller hvis betingelserne eller kravene i 
henhold til artikel 21a, 22 eller 22a ikke er 
blevet opfyldt, eller hvis kontrollen i 
henhold til artikel 112 ikke er blevet 
gennemført."

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke bevises, at det er umuligt at opnå behandlingsresultater.
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Ændringsforslag 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 24 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 119 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a. Følgende artikel indsættes:
Artikel 119a

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.
Konsekvensen bør ikke være en 
inddragelse af tilladelsen for lægemidler, 
der er nødvendige i forbindelse med 
behandlingen af livstruende eller 
alvorlige sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Der findes lægemiddelrester i drikkevandet og overfladevandet i de fleste medlemsstater.
Eftersom de globale vandressourcer er begrænsede, skal drikkevandskilderne beskyttes mod 
forurening. Ellers vil gravide kvinders ufrivillige og uundgåelige eksponering for lægemidler 
øges, hvorved risikoen for deformerede fostre øges.
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Ændringsforslag 265
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 24 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 119 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a. Følgende artikel indsættes:
Artikel 119a

Miljøovervågning
Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
myndigheder til at kontrollere 
lægemidlers negative indvirkninger på 
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 den kompetente 
myndighed. Når den kompetente 
myndighed modtager disse oplysninger, 
skal den 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.
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Ændringsforslag 266
János Áder

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 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, nr. 3a, og artikel 
59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv,
finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 
andet afsnit, i nærværende direktiv, 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. Medlemsstaterne sikrer, at kravet om, at 
det i resuméet af produktegenskaber og 
indlægssedlen om nødvendigt skal angives, 
at lægemidlet er under nøje overvågning og 
at anføre eventuelle nye oplysninger om 
lægemidlet, finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 
andet afsnit, i nærværende direktiv, 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. hu

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende det foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 267
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 28
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 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, nr. 3a, og artikel 

udgår
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59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, 
finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 
1, andet afsnit, i nærværende direktiv, 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. fr

Begrundelse

Vedlæggelsen af resuméet af de vigtige oplysninger er overflødigt (resuméet af 
produktegenskaber indeholder allerede de vigtigste oplysninger) og kan medføre, at 
patienterne bliver forvirrede (de kan overse vigtige oplysninger, der er angivet i 
produktresuméet, men ikke i resuméet af de centrale oplysninger), og kan skabe problemer 
med læsbarheden (dette gælder f.eks. indlægssedler på flere sprog).

Ændringsforslag 268
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 28
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 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, nr. 3a, og artikel 
59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, 
finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 
1, andet afsnit, i nærværende direktiv, fra 
datoen for fornyelse af denne tilladelse 
eller efter udløbet af en periode på tre år 
fra denne dato, alt efter hvilken dato der 

udgår
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er den første.

Or. fr

Begrundelse

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the 
essential information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also water 
down the rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, which 
already give important information. The risk would be that a health professional or patient 
would focus only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook the other 
sections. Also, the addition of a new section would make the summary of product 
characteristics and the package leaflet longer and more complicated, which would put people 
off reading them. 

Ændringsforslag 269
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 28
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Overgangsbestemmelse

1. Med hensyn til kravet om, at 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal fremsende oplysninger om 
bivirkninger til Eudravigilance-
databasen, jf. artikel 107, stk. 3, i dette 
direktiv, skal medlemsstaterne sikre, at 
dette krav anvendes, når funktionerne i 
databasen giver mulighed for at stille 
oplysninger om bivirkninger til rådighed, 
der er fuldstændige og af ordentlig 
kvalitet, og som omfatter vigtige 
sundhedsdata, kodificerede data om 
lægemidlerne, en korrekt differentiering 
af opfølgningsrapporterne samt fjernelse 
af dobbeltregistrerede sager.
2. Agenturets bestyrelse bekræfter på 
grundlag af en uafhængig undersøgelse, 
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at de i stk. 1 omtalte funktioner, er 
operationelle.

Or. es

Begrundelse

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,

that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different times 
or from different sources (companies, national authorities or the European Medicines Agency 
itself).

Ændringsforslag 270
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 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, nr. 3a, og artikel 
59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, 
finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 

1. Medlemsstaterne sikrer, at kravet om, at 
produktresuméet og indlægssedlen skal 
indeholde et lægemiddels 
bivirkningsprofil, jf. artikel 11, nr. 3a, og 
artikel 59, stk. 1, litra aa), i direktiv 
2001/83/EF som ændret ved nærværende 
direktiv, finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 
andet afsnit, i nærværende direktiv, fra 
datoen for fornyelse af denne tilladelse 
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andet afsnit, i nærværende direktiv, 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.

eller efter udløbet af en periode på tre år fra 
denne dato, alt efter hvilken dato der er den

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et resumé er problematisk, og det bliver ikke bedre af, at elementerne i et 
sådant resumé ikke er defineret. Dette medfører den risiko, at patienter udelukkende læser 
denne del. De bør læse hele indlægssedlen. Problemerne med indlægssedlernes læsbarhed 
løses ikke ved at indføre et resumé. Problemerne bør derimod løses via en gennemgang af 
bestemmelserne vedrørende indlægssedler.


