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Ändringsförslag 27
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda 
reaktioner till följd av godkänd 
användning av ett läkemedel i normala 
doser, utan också medicineringsfel och 
användningar som inte anges i 
produktresumén, t.ex. felaktig användning 
och missbruk av produkten.

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av ”medicineringsfel” införas så att 
händelser som går att undvika samt 
oavsiktliga och olämpliga händelser som 
leder till en biverkning till följd av 
godkänd användning av ett läkemedel i 
normala doser, men också medicineringsfel 
och användningar som inte anges i 
produktresumén omfattas av detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda reaktioner 
till följd av godkänd användning av ett 
läkemedel i normala doser, utan också 
medicineringsfel och användningar som 
inte anges i produktresumén, t.ex. felaktig 
användning och missbruk av produkten.

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara
omfattar skadliga och oavsedda reaktioner 
till följd av godkänd användning av ett 
läkemedel i normala doser, utan också till 
följd av medicineringsfel och användningar 
som inte anges i produktresumén, t.ex. 
felaktig användning och missbruk av 
produkten.

Or. en

Motivering

I förslaget införs en definition av misstänkta biverkningar som ska omfatta biverkningar till 
följd av att produkten används på annat sätt än det som anges i godkännandet för försäljning, 
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bland annat medicineringsfel. Det måste därför framgå tydligt i vilka sammanhang 
medicineringsfel ska rapporteras – de medicineringsfel som ska rapporteras är sådana som 
misstänks ha lett till en misstänkt biverkning. Förslaget innebär inte att 
säkerhetsövervakningssystemet ska användas för att samla information om medicineringsfel 
generellt. 

Ändringsförslag 29
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda reaktioner 
till följd av godkänd användning av ett 
läkemedel i normala doser, utan också 
medicineringsfel och användningar som 
inte anges i produktresumén, t.ex. felaktig 
användning och missbruk av produkten.

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda reaktioner 
till följd av godkänd användning av ett 
läkemedel i normala doser, utan också till 
följd av medicineringsfel och användningar 
som inte anges i produktresumén, t.ex. 
felaktig användning och missbruk av 
produkten.

Or. it

Motivering

Genom förslaget införs definitionen av misstänkta biverkningar genom att man införlivar 
rapportering om biverkningar till följd av annan användning av ett läkemedel än vad som har 
godkänts vid utsläppandet på marknaden, inklusive medicineringsfel. Det är nödvändigt att 
förtydliga inom vilken kontext medicineringsfelen ska rapporteras. De bör rapporteras om 
man misstänker att de har orsakat biverkningar. Man föreslår inte att systemet för 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel ska användas för att samla in information om 
medicineringsfel i allmänhet. 
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Ändringsförslag 30
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda 
reaktioner till följd av godkänd 
användning av ett läkemedel i normala 
doser, utan också medicineringsfel och 
användningar som inte anges i 
produktresumén, t.ex. felaktig 
användning och missbruk av produkten.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringen av definitionen är inte berättigad och den internationellt mest vedertagna 
definitionen (den definition som antagits av WHO och internationella 
harmoniseringskonferensen (ICH)) bör bibehållas. Däremot bör begreppen medicineringsfel 
och felaktig användning, som omfattas av kommissionens nya förslag till definition men inte 
har samma innebörd, definieras samtidigt. 

Ändringsförslag 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Förorening av vatten och mark med 
läkemedelsrester är ett växande 
miljöproblem och ett växande 
folkhälsoproblem. Det behövs åtgärder för 
att minska risken för skadliga 
miljöeffekter inom EU, särskilt på 
ytvattnet, grundvattnet och dricksvattnet 
samt folkhälsan. Därför bör åtgärder 
även vidtas för att övervaka läkemedlens 
skadliga effekter på folkhälsan och 
miljön. Detta får dock inte leda till 
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återkallande av godkännandet av 
läkemedel som är nödvändiga för att 
behandla livshotande eller allvarliga 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Forskning för att utveckla mer 
riktade läkemedel bör främjas för att 
undvika biverkningar och hantera 
miljöeffekter.

Or. en

Ändringsförslag 33
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Läkemedelssubstanser är biologiskt 
aktiva i människokroppen på grund av 
deras inneboende egenskaper och de är 
ofta framställda så att de förblir 
oförändrade under passagen genom 
människokroppen. Denna stabilitet 
innebär att de inte heller bryts ner utanför 
kroppen, vilket kan orsaka miljöproblem 
som i sin tur kan påverka folkhälsan.
För att ta itu med föroreningen av vatten 
och mark med läkemedelsrester bör 
oönskade miljöeffekter tas med i 
bedömningen av risk/nytta-förhållandet.
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Dessutom bör de behöriga myndigheterna 
övervaka läkemedels negativa 
miljöeffekter i syfte att omvärdera 
risk/nytta-förhållandet.

Or. en

Motivering

Problemet med läkemedelsrester i miljön är välkänt. Det handlar inte bara om miljöskydd 
utan också om folkhälsa genom miljön. Läkemedlens miljöeffekter ingår dock fortfarande inte 
i den bedömning av risk/nytta-förhållandet som görs inför godkännandet av läkemedel. 
Europeiska miljöbyrån (2010), svenska Läkemedelsverket (2009) och det tyska rådgivande 
miljörådet (2007) förespråkar alla att miljöeffekterna ska beaktas vid utfärdandet av 
godkännanden. 

Ändringsförslag 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Innehavaren av godkännandet för 
försäljning bör upprätta ett system för 
säkerhetsövervakning för att säkerställa 
kontroll och tillsyn av ett eller flera av sina 
godkända läkemedel, och registrera 
informationen i en master file för systemet
för säkerhetsövervakning som alltid bör 
vara tillgänglig för inspektion. De behöriga 
myndigheterna bör utöva tillsyn av dessa 
system. En sammanfattning av systemet för 
säkerhetsövervakning bör därför lämnas 
tillsammans med ansökan om godkännande 
för försäljning och innehålla en hänvisning 
till den webbplats där det berörda 
läkemedlets master file för systemet för 
säkerhetsövervakning finns och är 
tillgänglig för inspektion.

(6) Innehavaren av godkännandet för 
försäljning bör upprätta ett system för 
säkerhetsövervakning för att säkerställa 
kontroll och tillsyn av ett eller flera av sina 
godkända läkemedel, och registrera 
informationen i en master file för systemet 
för säkerhetsövervakning som alltid bör 
vara tillgänglig för inspektion. De behöriga 
myndigheterna bör utöva tillsyn av dessa 
system. En sammanfattning av systemet för 
säkerhetsövervakning bör därför lämnas 
tillsammans med ansökan om godkännande 
för försäljning och innehålla en hänvisning 
till den webbplats där det berörda 
läkemedlets master file för systemet för 
säkerhetsövervakning finns och är 
tillgänglig för inspektion av de behöriga 
myndigheterna.

Or. fr
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Motivering

Det ankommer på de behöriga myndigheterna att inspektera master file för systemet för 
säkerhetsövervakning, vilket bör framgå tydligt.

Ändringsförslag 35
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Innehavaren av godkännande för 
försäljning bör planera 
säkerhetsövervakningen för varje enskilt 
läkemedel inom ramen för ett 
riskhanteringssystem och planeringen bör 
stå i proportion till såväl de konstaterade 
och potentiella riskerna som behovet av 
ytterligare information om läkemedlet. Det 
bör också fastställas att alla centrala 
åtgärder i ett riskhanteringssystem ska ingå 
som villkor för ett godkännande för 
försäljning.

(7) Innehavaren av godkännande för 
försäljning bör planera 
säkerhetsövervakningen för varje enskilt 
läkemedel inom ramen för ett 
riskhanteringssystem och planeringen bör 
stå i proportion till såväl de konstaterade 
och potentiella riskerna som behovet av 
ytterligare information om läkemedlet. Det 
bör också fastställas att alla centrala 
åtgärder i ett riskhanteringssystem ska ingå 
som villkor för ett godkännande för 
försäljning. Om de villkor som ingår i 
godkännandet för försäljning inte 
uppfylls inom den fastställda tidsfristen 
bör de behöriga myndigheterna ha 
befogenhet och resurser att omedelbart 
upphäva eller tillfälligt återkalla 
godkännandet för försäljning.

Or. en

Motivering

Riskhanteringssystemen kompletterar säkerhetsövervakningen, de ersätter inte den 
standardiserade säkerhetsövervakningen. Erfarenheter visar att företag som uppmanats att 
genomföra säkerhetsstudier efter det att produkten godkänts i många fall underlåtit att göra 
detta. Följden blir att läkare och patienter inte kan vara säkra på att vissa viktiga läkemedel 
som används för att behandla sjukdomar som cancer och hjärtsjukdom faktiskt är bra. Det är 
därför mycket viktigt att införa strängare lagstiftningskrav för att se till att 
läkemedelsföretagen genomför de utlovade studierna.
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Ändringsförslag 36
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Om ett läkemedel som fyller ett 
tidigare ouppfyllt medicinskt behov har 
godkänts på villkor att det görs en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts eller om det finns villkor eller 
begränsningar rörande säker och effektiv 
användning av läkemedlet, bör läkemedlet 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, som bör 
märkas med en särskild symbol på den 
yttre förpackningen och vars bipacksedel 
bör innehålla motsvarande förklaring,
och en allmänt tillgänglig förteckning över 
sådana läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. en

Motivering

Särskilda varningar för noga övervakade läkemedel kommer att hjälpa både vårdpersonal 
och patienter att identifiera nya läkemedel under noga övervakning och göra dem mer 
medvetna om att de bör rapportera eventuella biverkningar, vilket rekommenderas redan i US 
Institute of Medicines rapport från 2006. Denna åtgärd skulle fungera ännu bättre om man 
märkte förpackningen med en symbol, till exempel en svart triangel (), en välkänd symbol 
som redan används i vissa medlemsstater.
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Ändringsförslag 37
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Nyligen godkända läkemedel och 
läkemedel som har godkänts på villkor att 
det görs en säkerhetsstudie efter det att 
produkten godkänts eller som omfattas av
villkor eller begränsningar rörande säker 
och effektiv användning av läkemedlet, bör 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av alla nyligen godkända 
läkemedel som funnits på marknaden i 
mindre än tre år och som identifieras som 
sådana med en svart triangel och 
motsvarande sammanfattande förklaring i 
produktresumén och i bipacksedeln, och 
en allmänt tillgänglig förteckning över 
sådana läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. en
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Ändringsförslag 38
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas 
noga på marknaden. Patienter och hälso-
och sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet fortlöpande
övervakas på marknaden. Patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal bör, precis 
som med alla mediciner, uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. en

Motivering

Det finns ett stort problem när det gäller att följa bestämmelserna, vilket får allvarliga 
konsekvenser för patienters hälsa och orsakar tunga bördor för de nationella 
sjukvårdssystemen. Ett alltför starkt ordval kan göra att patienterna i ännu högre 
utsträckning låter bli att följa behandlingsordinationen, och det kan indirekt påverka 
rapporteringen av biverkningar för produkter som inte ingår i produktkategorin. Patienter 
och vårdpersonal bör uppmuntras att rapportera alla eventuella biverkningar.
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Ändringsförslag 39
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Nyligen godkända läkemedel och 
läkemedel som har godkänts på villkor att 
det görs en säkerhetsstudie efter det att 
produkten godkänts eller som omfattas av
villkor eller begränsningar rörande säker 
och effektiv användning av läkemedlet, bör 
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av alla nyligen godkända 
läkemedel som funnits på marknaden i 
mindre än tre år och som identifieras som 
sådana med en svart triangel och 
motsvarande sammanfattande förklaring i 
produktresumén, på förpackningen och i 
bipacksedeln, och en allmänt tillgänglig 
förteckning över sådana läkemedel bör 
hållas uppdaterad av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, som inrättas 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. en

Motivering

Särskilda varningar för alla nyligen godkända läkemedel samt noga övervakade läkemedel 
kommer att hjälpa både vårdpersonal och patienter att identifiera nya läkemedel som funnits 
på marknaden under mindre än tre år och påminna dem om att rapportera alla eventuella 
biverkningar.
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Ändringsförslag 40
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Det är viktigt att ett 
förstärkt system för säkerhetsövervakning 
inte leder till förhastade godkännanden 
för försäljning. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att ett förstärkt system för säkerhetsövervakning inte leder till 
förhastade godkännanden.
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Ändringsförslag 41
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Det är viktigt att ett 
förstärkt system för säkerhetsövervakning 
inte leder till förhastade godkännanden 
för försäljning. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att ett förstärkt system för säkerhetsövervakning inte leder till 
förhastade godkännanden.
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Ändringsförslag 42
Elena Oana Antonescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Det är viktigt att ett 
förstärkt system för säkerhetsövervakning 
inte leder till förhastade godkännanden 
för försäljning. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. ro

Ändringsförslag 43
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
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mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln för alla 
läkemedel utom de som avses i 
artiklarna 10, 10a, 10c, 14, 16 och 16a i 
direktiv 2001/83/EG innehålla ett kortfattat 
avsnitt med viktig information om 
läkemedlet och information om hur man 
ska minimera riskerna och maximera 
nyttan.

Or. en

Motivering

Undantag bör göras för vissa kategorier av läkemedel med särskilt hög säkerhetsprofil. För 
homeopatika är detta av stor ekonomisk betydelse på grund av de läkemedelsföretag som 
tillverkar dem, som till största delen är små och medelstora företag. De regler och 
administrativa bördor som är kopplade till säkerhetsövervakningen bör vara proportionerliga 
och effektiva och därför begränsade till de åtgärder som är ändamålsenliga, särskilt när det 
gäller homeopatiska läkemedel.

Ändringsförslag 44
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt där man 
beskriver nyttan med och potentiella 
skadliga effekter av läkemedlet samt ger 
ytterligare upplysningar som syftar till en 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet.

Or. de
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Motivering

I kommissionens förslag beskrivs inte tydligt nog vilken typ av information som patienten ska 
få. Ändringen ger klarhet i detta.

Ändringsförslag 45
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera 
den mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

utgår

Or. fr

Motivering

Att införa en sammanfattning av viktig information är onödigt (produktresumén är i sig en 
sammanfattning av viktig information), kan vara förvirrande för patienterna (de kan förbise 
viktig information som finns i produktresumén men inte i sammanfattningen av viktig 
information) och kan skapa problem med läsbarheten (t.ex. om bipacksedlarna publiceras på 
flera språk). 

Ändringsförslag 46
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera 
den mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 

(10) Kommissionen ska inom fem år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, efter 
samråd med organisationer som 
företräder patienter, konsumenter och 
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produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

hälso- och sjukvårdspersonal, 
medlemsstaterna och andra berörda 
parter, lägga fram en utvärderingsrapport 
om produktresuméernas och 
bipacksedlarnas läsbarhet.
När dessa uppgifter har analyserats ska 
kommissionen om det behövs lägga fram 
förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de 
utgör en värdefull informationskälla för 
allmänheten och för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

 Motivering

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).

Ändringsförslag 47
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera 
den mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 

(10) Kommissionen ska inom fem år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, efter 
samråd med organisationer som 
företräder patienter, konsumenter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal, 
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innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

medlemsstaterna och andra berörda 
parter, lägga fram en utvärderingsrapport 
om produktresuméernas och 
bipacksedlarnas läsbarhet.

När dessa uppgifter har analyserats ska 
kommissionen om det behövs lägga fram 
förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de 
utgör en värdefull informationskälla för 
allmänheten och för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

Att införa en sammanfattning är problematiskt, särskilt som innehållet i denna inte fastställs. 
Det medför en risk för att patienterna bara läser denna del, när de i själva verket bör läsa 
hela bipacksedeln. Problemen med bipacksedlarnas läsbarhet blir inte lösta av att man lägger 
till en sammanfattning. I stället bör de hanteras genom en översyn av bestämmelserna om 
bipacksedlarna.

Ändringsförslag 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt där man 
beskriver nyttan med och potentiella 
skadliga effekter av läkemedlet samt ger 
ytterligare upplysningar som syftar till en 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet.

Or. de
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Ändringsförslag 49
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera 
den mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter ska ha tillgång till relevant 
information om de läkemedel som de 
använder, bör det förutom produktresumén 
och bipacksedeln finnas en hänvisning till 
en webbplats eller ett avgiftsfritt 
telefonnummer till de behöriga 
myndigheterna och/eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning, där det för 
varje produkt finns ett kortfattat avsnitt 
med viktig information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

Or. fr

Motivering

Det förefaller kontraproduktivt att skapa ett nytt avsnitt med viktig information i 
produktresumén och på bipacksedeln. Produktresumén och bipacksedeln är nämligen redan 
en sammanfattning av viktig information. En sammanfattning av informationen skulle 
däremot kunna vara tillgänglig på en webbplats som man hänvisar till. 

Ändringsförslag 50
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kommissionen ska inom ett år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, efter 
samråd med organisationer som 
företräder patienter, konsumenter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal, 
medlemsstaterna och andra berörda 
parter, lägga fram en utvärderingsrapport 
om produktresuméernas och 
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bipacksedlarnas läsbarhet i 
medlemsstaterna.
När dessa uppgifter har analyserats ska 
kommissionen om det behövs lägga fram 
förslag till samordning och förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de 
utgör en värdefull informationskälla för 
allmänheten och för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

Detta samråd bör inledas så snabbt som möjligt. Ett framtida förslag om ändring av 
gemenskapslagstiftningen om patientinformation om receptbelagda läkemedel bör i första 
hand vara inriktat på att förbättra läsbarheten, tydligheten och begripligheten i 
produktresuméer och bipacksedlar i alla medlemsstater. 

Ändringsförslag 51
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kommissionen ska snarast möjligt, i 
samarbete med EMA och efter samråd 
med organisationer som företräder 
patienter, konsumenter, läkare och 
apotekare, socialförsäkringsgivare, 
medlemsstaterna och andra berörda 
parter, till Europaparlamentet och rådet 
inge en utvärderingsrapport om 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
läsbarhet och deras värde för allmänheten 
och hälso- och sjukvårdspersonalen. När 
dessa uppgifter har analyserats ska 
kommissionen om det behövs lägga fram 
förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de 
utgör en värdefull informationskälla för 
allmänheten och för hälso- och 
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sjukvårdspersonal.

Or. en

Ändringsförslag 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Inom två år från och med direktivets 
publicering i Europeiska unionens 
officiella tidning åtar sig kommissionen 
att lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
produktresuméns och bipacksedelns 
relevans med hänsyn till patienternas och 
hälso- och sjukvårdspersonalens behov. 
På grundval av rapporten ska 
kommissionen vid behov utfärda 
rekommendationer och/eller lägga fram 
lagstiftningsförslag för att förbättra dessa 
två dokument.

Or. fr

Motivering

I dag förefaller inte produktresumén och bipacksedeln helt uppfylla patienternas och hälso-
och sjukvårdspersonalens behov. Med hänsyn till utvecklingen av praxis, kunskaperna samt 
patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens önskemål skulle kommissionen därför på 
ett relevant sätt kunna genomföra en undersökning av hur dessa två dokument används och 
presenteras.

Ändringsförslag 53
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa samma nivå på den (13) För att säkerställa samma nivå på den 
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vetenskapliga expertkunskapen när det 
gäller beslut rörande säkerhetsövervakning 
både på gemenskapsnivå och nationellt bör 
samordningsgruppen när den fullgör sin 
säkerhetsövervakning kunna rådfråga 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel.

vetenskapliga expertkunskapen när det 
gäller beslut rörande säkerhetsövervakning 
både på gemenskapsnivå och nationellt bör 
samordningsgruppen när den fullgör sin 
säkerhetsövervakning kunna rådfråga 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
läkemedels risk/nytta-förhållande.

Or. fr

Motivering

Benämningen ”rådgivande kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel” är alltför restriktiv och förbiser behovet av en analys av förhållandet mellan ett 
läkemedels risker och nytta. I stället betonas riskanalysen separat. Men kommitténs 
tillämpningsområde ska ju vara ”alla frågor som har att göra med säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel” (se artikel 1.12 i förslaget till förordning).

Ändringsförslag 54
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör ha ett system för 
säkerhetsövervakning för insamling av 
information som är användbar vid 
övervakning av läkemedel, t.ex. 
information om misstänkta biverkningar, 
felanvändning, missbruk och 
medicineringsfel, och bör säkerställa dess 
kvalitet genom uppföljning av fall av 
misstänkta biverkningar.

(16) Medlemsstaterna bör ha ett system för 
säkerhetsövervakning för insamling av 
information som är användbar vid 
övervakning av läkemedel, t.ex. 
information om misstänkta biverkningar 
vid normal användning, icke avsedd 
användning, felanvändning, missbruk och 
medicineringsfel, och bör säkerställa dess 
kvalitet genom uppföljning av fall av 
misstänkta biverkningar.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag är förvirrande och bör förtydligas för att bekräfta att systemet för
säkerhetsövervakning ska användas för att samla in information om alla misstänkta 
biverkningar – inte bara de som uppstår vid felanvändning, missbruk och medicineringsfel. 
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Ändringsförslag 55
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att resurssamordningen mellan 
medlemsstaterna ska öka ytterligare bör en 
medlemsstat få delegera vissa delar av sin 
säkerhetsövervakning till en annan 
medlemsstat.

(17) Varje medlemsstat bör ansvara för 
kontrollen av biverkningar som uppstår 
inom landet. För att sakkunskapen inom 
säkerhetsövervakningen ska öka 
ytterligare bör medlemsstaterna 
uppmuntras att anordna utbildning och 
regelbundet utbyta information och 
sakkunskap.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör vara fullt ansvarig för upptäckt och uppföljning av eventuella 
biverkningar av ett läkemedel som säljs inom landet. 

Ändringsförslag 56
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att resurssamordningen mellan 
medlemsstaterna ska öka ytterligare bör en 
medlemsstat få delegera vissa delar av sin 
säkerhetsövervakning till en annan 
medlemsstat.

(17) Varje medlemsstat bör vara ansvarig 
för upptäckt och uppföljning av 
biverkningar som uppstår inom landet.
För att sakkunskapen inom 
säkerhetsövervakningen ska öka 
ytterligare bör medlemsstaterna 
uppmuntras att anordna utbildning och 
regelbundet utbyta information och 
sakkunskap. 

Or. en
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Motivering

Varje medlemsstat bör vara fullt ansvarig för upptäckt och uppföljning av eventuella 
biverkningar av ett läkemedel som säljs inom landet.

Ändringsförslag 57
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning och 
medlemsstaterna rapportera dessa 
reaktioner enbart till gemenskapens 
databas för säkerhetsövervakning och 
nätverk för databehandling, som avses i 
artikel 57.1 d i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallade
Eudravigilance-databasen).

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning rapportera 
dessa reaktioner enbart till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
biverkningen inträffade och 
medlemsstaterna bör rapportera dessa 
reaktioner direkt till gemenskapens databas 
för säkerhetsövervakning och nätverk för 
databehandling, som avses i artikel 57.1 d i 
förordning (EG) nr 726/2004 (nedan kallad
Eudravigilance-databasen).

Alla ändringar i den nationella databasen 
bör omedelbart och automatiskt återges i 
Eudravigilance-databasen.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör utan dröjsmål få full information om biverkningar som inträffar inom 
landet. Medlemsstaterna bör ha direkt tillgång till detaljerade rapporter om biverkningar av 
läkemedel för att undvika förlust av klinisk information som kan kompromettera den 
vetenskapliga analysen. Medlemsstaterna bör vara ansvariga för att registrera rapporterna i 
Eudravigilance-databasen för att garantera kvaliteten på uppgifterna i Eudravigilance-
databasen. 
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Ändringsförslag 58
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning och 
medlemsstaterna rapportera dessa 
reaktioner enbart till gemenskapens 
databas för säkerhetsövervakning och 
nätverk för databehandling, som avses i 
artikel 57.1 d i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen).

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas och för att 
medlemsstaterna samtidigt ska kunna ha 
tillgång till samma information bör 
innehavarna av godkännande för 
försäljning och medlemsstaterna rapportera 
dessa reaktioner enbart till gemenskapens 
databas för säkerhetsövervakning och 
nätverk för databehandling, som avses i 
artikel 57.1 d i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen). Ur detta 
perspektiv och för att uppnå målen ovan 
bör medlemsstaterna inte ålägga 
innehavarna av godkännande för 
försäljning ytterligare krav i fråga om 
snabb och periodisk rapportering av 
misstänkta biverkningar.

Or. fr

Motivering

För att uppnå gemenskapsmålen samt underlätta informationsöverföringen och 
samordningen av kontroller bör medlemsstaterna inte ställa ytterligare krav som inte är 
vetenskapligt grundade.

Ändringsförslag 59
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning och 
medlemsstaterna rapportera dessa 

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning rapportera 
dessa reaktioner enbart till 
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reaktioner enbart till gemenskapens 
databas för säkerhetsövervakning och 
nätverk för databehandling, som avses i 
artikel 57.1 d i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallade
Eudravigilance-databasen).

medlemsstaterna och medlemsstaterna 
bör rapportera dessa reaktioner direkt till
gemenskapens databas för 
säkerhetsövervakning och nätverk för 
databehandling, som avses i artikel 57.1 d i 
förordning (EG) nr 726/2004 (nedan kallad
Eudravigilance-databasen).

Alla ändringar i den nationella databasen 
bör omedelbart och automatiskt återges i 
Eudravigilance-databasen.
Eudravigilance-databasen och den 
nationella databasen bör vara helt 
driftskompatibla.

Or. en

 Motivering

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.
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Ändringsförslag 60
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning och 
medlemsstaterna rapportera dessa 
reaktioner enbart till gemenskapens 
databas för säkerhetsövervakning och 
nätverk för databehandling, som avses i 
artikel 57.1 d i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallade
Eudravigilance-databasen).

(18) För att rapporteringen av misstänkta 
biverkningar ska förenklas bör innehavarna 
av godkännande för försäljning och 
medlemsstaterna rapportera dessa 
reaktioner enbart till gemenskapens 
databas för säkerhetsövervakning och 
nätverk för databehandling, som avses i 
artikel 57.1 d i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad Eudravigilance-
databasen). Eudravigilance-databasen bör 
samtidigt på elektronisk väg meddela 
berörda medlemsstater om rapporter som 
lämnas av innehavarna av godkännande 
för försäljning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör varnas på elektronisk väg när innehavare av godkännande för 
försäljning lämnar in rapporter till Eudravigilance om allvarliga misstänkta biverkningar 
som inträffar på deras territorium, som en extra kontroll för att se till att de nationella 
behöriga myndigheterna inte missar eller förbiser denna information.

Ändringsförslag 61
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka öppenheten i 
säkerhetsövervakningen bör 
medlemsstaterna inrätta och förvalta 
webbplatser för läkemedelssäkerhet. I 
samma syfte bör innehavarna av 
godkännande för försäljning förvarna 
myndigheterna om säkerhetsmeddelanden, 

(19) För att öka öppenheten i 
säkerhetsövervakningen bör 
medlemsstaterna inrätta och förvalta 
webbplatser för läkemedelssäkerhet. I 
samma syfte bör innehavarna av 
godkännande för försäljning lämna in 
säkerhetsmeddelanden till myndigheterna 
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och myndigheterna bör förvarna varandra. för förhandsgodkännande, och 
myndigheterna bör förvarna varandra.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ingen läkemedelsinformation som läkemedelsbolagen ger allmänheten är 
reklam. Principen om att i förväg validera information tillämpas redan på bipacksedlar, 
offentliga kampanjer och i det förslag om information till allmänheten om receptbelagda 
läkemedel som nu diskuteras. För konsekvensens skull bör den även tillämpas på 
säkerhetsinformation.

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka öppenheten i 
säkerhetsövervakningen bör 
medlemsstaterna inrätta och förvalta 
webbplatser för läkemedelssäkerhet. I 
samma syfte bör innehavarna av 
godkännande för försäljning förvarna 
myndigheterna om säkerhetsmeddelanden, 
och myndigheterna bör förvarna varandra.

(19) För att öka öppenheten i 
säkerhetsövervakningen bör 
medlemsstaterna inrätta och förvalta 
webbplatser för läkemedelssäkerhet. 
Innehavarna av godkännande för 
försäljning bör vara skyldiga att till 
myndigheterna inlämna
säkerhetsmeddelanden som de planerar att 
sprida för förhandsgodkännande. Efter ett 
sådant godkännande bör myndigheterna 
utan dröjsmål förvarna varandra om dessa 
säkerhetsmeddelanden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ingen läkemedelsinformation som läkemedelsbolagen ger allmänheten är 
reklam. Principen om att i förväg validera information tillämpas redan på bipacksedlar,
offentliga kampanjer och i det förslag om information till allmänheten om receptbelagda 
läkemedel som nu diskuteras. För konsekvensens skull bör den även tillämpas på 
säkerhetsinformation.
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Ändringsförslag 63
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Rapportering genom hälso- och 
sjukvårdspersonal bör särskilt 
uppmuntras i de fall sådan personals 
medverkan kan vara viktig för att förstå 
biverkningen. För att underlätta denna 
rapportering bör hälso- och 
sjukvårdspersonalens tillgång till de 
medicineringsuppgifter som finns i 
patientens journal underlättas, i enlighet 
med reglerna om dataskydd.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lyfta fram hälso- och sjukvårdspersonalens roll som grindvakt i 
rapporteringen för säkerhetsövervakning.

Ändringsförslag 64
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Rapportering genom hälso- och 
sjukvårdspersonal bör särskilt 
uppmuntras i de fall sådan personals 
medverkan kan vara viktig för att förstå 
biverkningens betydelse, liksom i de fall 
biverkningen kan kopplas till 
medicineringsfel.
För att underlätta denna rapportering bör 
hälso- och sjukvårdspersonalens tillgång 
till de medicineringsuppgifter som finns i 
patientens journal underlättas.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att lyfta fram hälso- och sjukvårdspersonalens roll som grindvakt i 
rapporteringen för säkerhetsövervakning. För att underlätta identifieringen av eventuella 
medicineringsfel som leder till misstänkta biverkningar är det också viktigt att läkare och 
apotekare har tillgång till patientens medicinlista, dock med full respekt för reglerna om 
dataskydd.

Ändringsförslag 65
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Framför allt bör man uppmuntra 
den rapportering som skett via hälso- och 
sjukvårdspersonal eftersom deras bidrag 
är avgörande för att förstå betydelsen av 
biverkningar och biverkningar till följd av 
medicineringsfel. För att underlätta 
denna typ av rapportering och skydda 
medborgarna bör hälso- och 
sjukvårdspersonalens tillgång till de 
uppgifter som finns i patientjournalerna 
underlättas.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att betona hälso- och sjukvårdspersonalens aktiva roll i rapporteringen om 
säkerhetsövervakningen av humanläkemedel. För att underlätta en korrekt identifikation av 
potentiella medicineringsfel som leder till misstänkta biverkningar bör både läkare och 
apotekare har tillgång till patientjournalerna, med fullständig respekt för lagen om personlig 
integritet och lagen om uppgiftsskydd, i ett ömsesidigt samarbete som redan har visat sig ge 
goda resultat. 
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Ändringsförslag 66
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kraven på de periodiska 
säkerhetsrapporterna bör stå i proportion 
till riskerna med läkemedlen. Den 
periodiska säkerhetsrapporteringen bör 
därför kopplas till riskhanteringssystemet 
för nyligen godkända läkemedel, och 
rutinrapportering bör inte vara nödvändig 
för generiska läkemedel, vid väletablerad 
användning, vid informerat samtycke och 
för homeopatika eller traditionella 
växtbaserade läkemedel. Med hänsyn till 
folkhälsan bör myndigheterna dock kräva 
periodiska säkerhetsrapporter för sådana 
produkter för vilka det behövs en 
riskbedömning eller en översyn av 
produktinformationen.

(22) Kraven på de periodiska 
säkerhetsrapporterna bör stå i proportion 
till riskerna med läkemedlen. Den 
periodiska säkerhetsrapporteringen bör 
därför kopplas till riskhanteringssystemet 
för nyligen godkända läkemedel, och
periodiciteten bör förlängas för generiska 
läkemedel, vid väletablerad användning, 
vid informerat samtycke och för 
homeopatika eller traditionella 
växtbaserade läkemedel. Med hänsyn till 
folkhälsan bör myndigheterna dock med 
bestämda mellanrum kräva periodiska 
säkerhetsrapporter för sådana produkter för 
vilka det behövs en riskbedömning eller en 
översyn av produktinformationen.

Or. fr

Motivering

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Ändringsförslag 67
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kraven på de periodiska 
säkerhetsrapporterna bör stå i proportion 
till riskerna med läkemedlen. Den 
periodiska säkerhetsrapporteringen bör 
därför kopplas till riskhanteringssystemet 
för nyligen godkända läkemedel, och 
rutinrapportering bör inte vara nödvändig 
för generiska läkemedel, vid väletablerad 
användning, vid informerat samtycke och 
för homeopatika eller traditionella 
växtbaserade läkemedel. Med hänsyn till 
folkhälsan bör myndigheterna dock kräva 
periodiska säkerhetsrapporter för sådana 
produkter för vilka det behövs en 
riskbedömning eller en översyn av 
produktinformationen.

(22) Kraven på de periodiska 
säkerhetsrapporterna bör stå i proportion 
till riskerna med läkemedlen. Den 
periodiska säkerhetsrapporteringen bör 
därför kopplas till riskhanteringssystemet 
för nyligen godkända läkemedel, och 
rutinrapportering bör vara nödvändig för 
generiska läkemedel, vid väletablerad 
användning, vid informerat samtycke och 
för homeopatika eller traditionella 
växtbaserade läkemedel. Med hänsyn till 
folkhälsan bör myndigheterna dock kräva 
periodiska säkerhetsrapporter för sådana 
produkter för vilka det behövs en 
riskbedömning eller en översyn av 
produktinformationen.

Or. fr

Motivering

Effekterna av ett läkemedel kan variera beroende på dess sammansättning och 
framställningsmetod och därför bör alla läkemedel omfattas av krav på periodiska 
säkerhetsrapporter.

Ändringsförslag 68
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering. Det bör vara möjligt att 
finansiera säkerhetsövervakningen 
genom uttag av avgifter. Hanteringen av 

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering.
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dessa medel bör dock stå under ständig 
kontroll av de behöriga nationella 
myndigheterna, för att deras oberoende 
ska garanteras.

Or. en

Motivering

Säkerhetsövervakning bör finansieras med allmänna medel, inte bara för att garantera en 
oberoende övervakning utan även för att medlemsstaterna ska vara fullt ansvariga för 
säkerhetsövervakningen (även ekonomiskt) eftersom det är medlemsstaterna som ska bära 
kostnaderna för biverkningar både när det gäller sjuklighet och dödlighet. Enligt Europeiska 
kommissionen uppskattar man ”att 5 procent av alla sjukhusinläggningar beror på 
biverkningar, att 5 procent av alla sjukhuspatienter lider av biverkningar och att biverkningar 
är den femte största dödsorsaken på sjukhus”.

Ändringsförslag 69
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering. Det bör vara möjligt att 
finansiera säkerhetsövervakningen 
genom uttag av avgifter. Hanteringen av 
dessa medel bör dock stå under ständig 
kontroll av de behöriga nationella 
myndigheterna, för att deras oberoende 
ska garanteras.

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering.

Or. en

Motivering

Säkerhetsövervakning bör finansieras med allmänna medel, inte bara för att garantera en 
oberoende övervakning utan även för att medlemsstaterna ska vara fullt ansvariga för 
säkerhetsövervakningen (även ekonomiskt) eftersom det är medlemsstaterna som ska bära 
kostnaderna för biverkningar både när det gäller sjuklighet och dödlighet. Enligt Europeiska 
kommissionen uppskattar man ”att 5 procent av alla sjukhusinläggningar beror på 
biverkningar, att 5 procent av alla sjukhuspatienter lider av biverkningar och att biverkningar 
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är den femte största dödsorsaken på sjukhus”.

Ändringsförslag 70
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering. Det bör vara möjligt att 
finansiera säkerhetsövervakningen 
genom uttag av avgifter. Hanteringen av 
dessa medel bör dock stå under ständig 
kontroll av de behöriga nationella 
myndigheterna, för att deras oberoende 
ska garanteras.

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering. 

Or. en

Ändringsförslag 71
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Tillämpningen av detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter1 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter2. För att 
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kunna upptäcka, bedöma, förstå och 
förhindra biverkningar, identifiera och 
vidta åtgärder för att minska riskerna och 
öka fördelarna med läkemedel i syfte att 
skydda folkhälsan bör det vara möjligt att 
behandla personuppgifter inom 
Eudravigilance-systemet utan att bryta 
mot EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. 
Detta ändamål utgör ett viktigt 
allmänintresse som kan berättigas om 
identifierbara hälsouppgifter behandlas 
endast när det är nödvändigt och berörda 
parter gör en bedömning av 
nödvändigheten i varje fas av 
säkerhetsövervakningen.
__________
1EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Motivering

Förslaget omfattar mycket känsliga personuppgifter som bör skyddas fullt ut. Se också 
yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen från april 2009.

Ändringsförslag 72
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 11 ska ersättas med följande: utgår
”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen (artikel 1.11 i det konsoliderade direktivet 2001/83/EG), bör 
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återinföras. Det är den definition som används av Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Internationella harmoniseringskonferensen (IHC) för saluförda produkter. I den görs det 
klart att det är frågan om normal användning, så att det inte uppstår någon förväxling, 
framför allt med felanvändning eller missbruk. 

Ändringsförslag 73
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) oönskad effekt av ett läkemedel: 
skadlig och oavsedd reaktion på ett 
läkemedel.”

Or. de

Motivering

Ordet "Biverkning" bör ersättas med den term som används i facksammanhang och är 
internationellt gångbar, nämligen "oönskad effekt av ett läkemedel". Denna motsvarar också 
den engelska versionen ("adverse drug reaction").

Ändringsförslag 74
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel, som inträffar 
vid doser som normalt används på 
människor vid profylax, diagnos, 
behandling av sjukdomar eller för 
återställande eller korrigering för att 
påverka fysiologiska funktioner.”
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Or. fr

Motivering

Ändringen av definitionen är inte berättigad och den internationellt mest vedertagna 
definitionen (den definition som antagits av WHO och internationella 
harmoniseringskonferensen (ICH)) bör bibehållas. Däremot bör begreppen medicineringsfel 
och felaktig användning, som omfattas av kommissionens nya förslag till definition men inte 
har samma innebörd, definieras samtidigt.

Ändringsförslag 75
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel, som inträffar 
vid doser som normalt används på 
människor i enlighet med 
produktresumén vid profylax, diagnos 
eller behandling av sjukdomar eller för att 
påverka fysiologiska funktioner.
11a) icke-avsedd användning av 
läkemedel: en användning av ett 
läkemedel på ett sätt som inte 
överensstämmer med produktresumén, 
inbegripet medicineringsfel, och som 
leder till skadliga och oavsedda effekter.”

Or. en

Motivering

Vid bedömningen av dessa två olika typer av skadliga och oavsedda effekter som orsakas av 
användningen av läkemedel är det viktigt att kunna göra skillnad på om produkten använts i 
enlighet med produktresumén eller om den använts på ett sätt som inte överensstämmer med 
produktresumén (icke-avsedd användning och medicineringsfel). Denna bedömning 
föranleder olika reaktioner hos de behöriga myndigheterna – medicineringsfel kan leda till 
ytterligare varningar men inte till att godkännandet för försäljning återkallas eller tillfälligt 
dras in, vilket kan hända vid biverkningar.
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Ändringsförslag 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel, som inträffar 
vid doser som normalt används på 
människor vid profylax, diagnos eller 
behandling av sjukdomar eller vid 
återställande, korrigering eller påverkan 
av fysiologiska funktioner.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda en konsekvent terminologi i hela världen. De definitioner som 
används inom EU bör vara identiska med de definitioner som fastställts av ICH eller WHO. 
Definitionen av termen ”biverkning” överensstämmer inte med WHO:s definition. Den 
nuvarande EG-definitionen av biverkningar överensstämmer med WHO:s och bör behållas 
eftersom den hänvisar till dosering i enlighet med godkännandet för försäljning. I annat fall 
är det omöjligt att avgöra vad ”oavsedd” innebär.

Ändringsförslag 77
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) oönskad effekt av ett läkemedel: 
skadlig och oavsedd reaktion på ett 
läkemedel.”

Or. de
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Motivering

Ordet ”Biverkning” bör ersättas med den term som används i facksammanhang och är 
internationellt gångbar, nämligen ”oönskad effekt av ett läkemedel”. Denna motsvarar också 
den engelska versionen (”adverse drug reaction”).

Ändringsförslag 78
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) oönskad effekt av ett läkemedel: 
skadlig och oavsedd reaktion på ett 
läkemedel.”

Or. de

Motivering

Ordet ”Biverkning” bör ersättas med den term som används i facksammanhang och är 
internationellt gångbar, nämligen ”oönskad effekt av ett läkemedel”. Denna motsvarar också 
den engelska versionen (”adverse drug reaction”). 

Redaktionell anmärkning: Om ändringsförslaget godkänns behöver man göra motsvarande 
ändringar i resten av direktivet och även i förordning (EG) nr 726/2004.

Ändringsförslag 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska införas:
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11a) medicineringsfel: en reaktion som 
inte är en biverkning men som beror på 
misstag eller användning av ett läkemedel 
på ett sätt som inte överensstämmer med 
produktresumén, inbegripet 
felanvändning och missbruk av 
produkten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att få in information också om medicineringsfel, men de bör skiljas från 
biverkningarna. Det är lätt att förstå att det är viktigt för myndigheterna att få information 
om medicineringsfel. Biverkningar påverkar vanligen bipacksedeln och produktresumén, 
medan det inte finns någon anledning att ta med medicineringsfel i dessa texter.

Ändringsförslag 80
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska införas:
”13a) negativ miljöpåverkan: en oönskad 
påverkan på miljön eller folkhälsan via 
miljön på grund av ett läkemedel eller 
dess nedbrytningsprodukter.”

Or. en

Motivering

Läkemedelsprodukter utsöndras från patienterna under behandlingen. Ofta passerar de 
genom avloppsreningsanläggningarna och kan förorena ytvatten, grundvatten och 
dricksvatten. Negativ miljöpåverkan måste beaktas i läkemedelslagstiftningen. Därför behövs 
en definition av negativ miljöpåverkan.
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Ändringsförslag 81
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14) misstänkt biverkning: biverkning för 
vilken ett orsakssamband mellan händelsen 
och läkemedlet inte kan uteslutas.”

”14) misstanke om oönskad effekt av ett 
läkemedel: oönskad händelse för vilken ett 
orsakssamband mellan händelsen och 
läkemedlet inte kan uteslutas.”

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag för artikel 1.11.

Ändringsförslag 82
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14) misstänkt biverkning: biverkning för 
vilken ett orsakssamband mellan händelsen 
och läkemedlet inte kan uteslutas.”

”14) misstanke om oönskad effekt av ett 
läkemedel: oönskad händelse för vilken 
ett orsakssamband mellan händelsen och 
läkemedlet inte kan uteslutas.”

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag för artikel 1:11.
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Ändringsförslag 83
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14) misstänkt biverkning: biverkning för 
vilken ett orsakssamband mellan händelsen 
och läkemedlet inte kan uteslutas.”

”14) misstanke om oönskad effekt av ett 
läkemedel: oönskad händelse för vilken 
ett orsakssamband mellan händelsen och 
läkemedlet inte kan uteslutas.”

Or. de

Motivering

Ordet ”Biverkning” bör ersättas med den term som används i facksammanhang och är 
internationellt gångbar, nämligen ”oönskad effekt av ett läkemedel”. Denna motsvarar också 
den engelska versionen (”adverse drug reaction”).

Ändringsförslag 84
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14) misstänkt biverkning: biverkning för 
vilken ett orsakssamband mellan 
händelsen och läkemedlet inte kan 
uteslutas.”

”14) medicineringsfel: oavsiktlig och 
felaktig händelse eller handling som hade 
kunnat undvikas och som lett till eller 
hade kunnat leda till en negativ effekt, då 
medicineringen kontrollerades av hälso-
och sjukvårdspersonal, patienten eller en 
konsument. Medicineringsfel som leder 
till negativa effekter ska vid 
rapporteringen betraktas som 
biverkningar.”

Or. en
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Motivering

Av tydlighetsskäl är det lämpligt att införa en definition av ”felmedicinering” så att 
oavsiktliga och felaktiga händelser eller handlingar som hade kunnat undvikas och som lett
till eller hade kunnat leda till en oönskad effekt, till följd av ett läkemedel vars användning är 
godkänd vid normal dosering, samt medicineringsfel och icke-avsedd användning av 
produkten omfattas av direktivet (se skäl 5).

Ändringsförslag 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska införas:
14a) negativ miljöpåverkan: detta 
inbegriper skadliga effekter på folkhälsan 
eller miljön, i synnerhet på ytvatten, 
grundvatten och drickvatten på grund av 
utsläpp i miljön av ett läkemedel eller dess 
nedbrytningsprodukter eller en blandning 
av läkemedel och nedbrytningsprodukter.

Or. en

Motivering

Läkemedelsprodukter utsöndras från patienterna via urinen under behandlingen. De passerar 
genom avloppsreningsanläggningarna och förorenar ytvatten och grundvatten. När 
läkemedlen når dricksvattentäkterna blir de också en folkhälsofara. I vattenmiljön kan de 
skada flora och fauna. Negativ miljöpåverkan måste därför beaktas i lagstiftningen om 
säkerhetsövervakning. Det behövs alltså en definition av negativ miljöpåverkan.

Ändringsförslag 86
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”15) säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts: studie med ett godkänt
läkemedel som genomförs i syfte att 
identifiera, karakterisera eller kvantifiera 
en säkerhetsrisk för att bekräfta 
säkerhetsprofilen för ett läkemedel, eller i 
syfte att mäta riskhanteringsåtgärdernas 
effektivitet.”

”15) säkerhetsövervakningsstudie efter det 
att produkten godkänts: studie med ett 
läkemedel som av folkhälsoskäl och i 
avsaknad av alternativa 
behandlingsmetoder godkänts på ett tidigt 
stadium, eller som på 
hälsovårdsmyndigheternas begäran 
genomförs på ett läkemedel efter det att 
det släppts ut på marknaden, och som 
genomförs i syfte att identifiera, 
karakterisera eller kvantifiera risken för 
biverkningar hos läkemedlet eller 
utvärdera dess biverkningsprofil och dess 
risk/nyttaförhållande, eller i syfte att mäta 
riskhanteringsåtgärdernas effektivitet.”

Or. en

Motivering

Syftet med en studie som utförs efter det att ett läkemedel godkänts är att övervaka vilka 
biverkningar läkemedlet har på människan. Ordvalet måste ge en bättre återspegling av det 
verkliga syftet med dessa studier. Säkerhetsstudier efter det att produkter godkänts får inte bli 
ett sätt att lättvindigt utverka godkännanden för försäljning, i avsaknad av tillräcklig 
utvärdering. 

Ändringsförslag 87
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Punkt 15 ska ersättas med följande: utgår
”15) säkerhetsstudie efter det att 
produkten godkänts: studie med ett 
godkänt läkemedel som genomförs i syfte 
att identifiera, karakterisera eller 
kvantifiera en säkerhetsrisk för att 
bekräfta säkerhetsprofilen för ett 
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läkemedel, eller i syfte att mäta 
riskhanteringsåtgärdernas effektivitet.”

Or. en

Ändringsförslag 88
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”15) säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts: studie med ett godkänt
läkemedel som genomförs i syfte att 
identifiera, karakterisera eller kvantifiera 
en säkerhetsrisk för att bekräfta 
säkerhetsprofilen för ett läkemedel, eller i 
syfte att mäta riskhanteringsåtgärdernas 
effektivitet.”

”15) säkerhetsövervakningsstudie efter det 
att produkten godkänts: studie med ett 
läkemedel som av folkhälsoskäl och i 
avsaknad av alternativa 
behandlingsmetoder godkänts på ett tidigt 
stadium, eller som på 
hälsovårdsmyndigheternas begäran 
genomförs på ett läkemedel efter det att 
det släppts ut på marknaden, och som
genomförs i syfte att identifiera, 
karakterisera eller kvantifiera risken för 
biverkningar hos läkemedlet eller 
utvärdera dess biverkningsprofil och dess 
risk/nyttaförhållande, eller i syfte att mäta 
riskhanteringsåtgärdernas effektivitet.”

Or. en

Motivering

Syftet med en studie som utförs efter det att ett läkemedel godkänts är att övervaka vilka 
biverkningar läkemedlet har på människan. Syftet är inte att övervaka ”säkerheten efter det 
att produkten godkänts”. Säkerhetsstudier efter det att produkter godkänts får inte bli ett sätt 
att lättvindigt utverka godkännanden för försäljning, i avsaknad av tillräcklig utvärdering. 
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Ändringsförslag 89
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – Punkt 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) punkt 28a ska ersättas med följande: 
”28a) risk/nyttaförhållande: 
en utvärdering av ett läkemedels 
positiva terapeutiska effekter i 
förhållande till risken enligt definitionen 
i punkt 28.”

Or. en

Motivering

Problemet med läkemedelsrester i miljön är välkänt. Det handlar inte bara om miljöskydd 
utan också om folkhälsa genom miljön. Läkemedlens miljöeffekter ingår dock fortfarande inte 
i den bedömning av risk/nyttaförhållandet som görs inför godkännandet av läkemedel. 
Europeiska miljöbyrån (2010), svenska Läkemedelsverket (2009) och det tyska rådgivande 
miljörådet (2007) förespråkar alla att miljöeffekterna ska beaktas vid utfärdandet av 
godkännanden. 

Ändringsförslag 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) punkt 28a ska ersättas med följande:
”28a) risk/nyttaförhållande: 
en utvärdering av ett läkemedels 
positiva terapeutiska effekter i 
förhållande till risken enligt definitionen 
i punkt 28.”
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införliva ”miljörisker” i bedömningen av 
risk/nyttaförhållandet. Detta är redan gjort i lagstiftningen om veterinärmedicinska 
läkemedel, och Europeiska miljöbyrån rekommenderar i sin tekniska rapport nr 1/2010 att 
miljöriskerna införlivas även i lagstiftningen om humanläkemedel. Huvudsyftet är att skydda 
folkhälsan, utan att äventyra patienternas tillgång till livsviktiga läkemedel.

Ändringsförslag 91
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
säkerhetsövervakningsåtgärder och 
ingripanden som utformats för att 
identifiera, specificera, förebygga eller 
minimera riskerna med ett läkemedel, och 
de omfattar också en bedömning av 
ingripandenas effektivitet.

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
specifika säkerhetsövervakningsåtgärder 
och ingripanden som utformats för att 
kvantifiera eller förebygga riskerna med 
ett läkemedel, inbegripet en bedömning av 
ingripandenas effektivitet, eller för att på 
ett tidigt stadium identifiera nya risker.

Or. en

Motivering

Alla läkemedel på den europeiska marknaden måste seriöst övervakas via det allmänna 
systemet för säkerhetsövervakning, som måste göras mer effektivt på både europeisk och 
nationell nivå. Ett riskhanteringssystem ska inte ha till uppgift att ”identifiera riskerna med 
ett läkemedel”, detta ska göras under bedömningen före godkännandet för försäljning. Ett 
riskhanteringssystem bör göra det möjligt att förebygga de risker som identifierats tack vare 
den utvärdering som sker innan försäljningsgodkännandet beviljas, och att identifiera nya 
risker.
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Ändringsförslag 92
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
säkerhetsövervakningsåtgärder och 
ingripanden som utformats för att 
identifiera, specificera, förebygga eller 
minimera riskerna med ett läkemedel, och 
de omfattar också en bedömning av 
ingripandenas effektivitet.

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
specifika säkerhetsövervakningsåtgärder 
och ingripanden som utformats för att 
kvantifiera eller förebygga riskerna med 
ett läkemedel, inbegripet en bedömning av 
ingripandenas effektivitet, eller för att på 
ett tidigt stadium identifiera nya risker.

Or. en

Ändringsförslag 93
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
säkerhetsövervakningsåtgärder och 
ingripanden som utformats för att 
identifiera, specificera, förebygga eller 
minimera riskerna med ett läkemedel, och 
de omfattar också en bedömning av 
ingripandenas effektivitet.

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
specifika säkerhetsövervakningsåtgärder 
och ingripanden som utformats för att 
kvantifiera eller förebygga riskerna med 
ett läkemedel, inbegripet en bedömning av 
ingripandenas effektivitet, eller för att på 
ett tidigt stadium identifiera nya risker.

Or. en

Motivering

Alla läkemedel på den europeiska marknaden måste seriöst övervakas via det allmänna 
systemet för säkerhetsövervakning, som måste göras mer effektivt på både europeisk och 
nationell nivå. Ett riskhanteringssystem ska inte ha till uppgift att ”identifiera riskerna med 
ett läkemedel”, detta ska göras under bedömningen före godkännandet för försäljning. Ett 
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riskhanteringssystem bör göra det möjligt att förebygga de risker som identifierats tack vare 
den utvärdering som sker innan försäljningsgodkännandet beviljas.

Ändringsförslag 94
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28c) system för säkerhetsövervakning: 
system som används av innehavarna av 
godkännanden för försäljning och 
medlemsstaterna för att fullgöra de 
uppgifter och ansvarsområden som anges i 
avdelning IX, och som är avsett för 
övervakning av godkända läkemedels 
säkerhet och upptäckt av ändringar i 
risk/nyttaförhållandet.

28c) system för säkerhetsövervakning: 
system som gör det möjligt för
innehavarna av godkännanden för 
försäljning och medlemsstaterna att, i syfte 
att fullgöra de uppgifter och 
ansvarsområden som anges i avdelning IX,

a) samla in information av betydelse för 
säkerhetsövervakning av läkemedel, 
särskilt i fråga om biverkningar hos 
människan, även i händelse av 
felanvändning, missbruk och 
medicineringsfel, samt
b) vetenskapligt utvärdera denna 
information för att upptäcka ändringar i 
risk/nyttaförhållandet hos godkända 
läkemedel.

Or. en

Motivering

I den ursprungliga lydelsen (artikel 102 i den konsoliderade versionen av direktiv 
2001/83/EG) framgår tydligt syftet med säkerhetsövervakningssystemet (insamling av 
information och vetenskaplig utvärdering) och den ordalydelsen bör återinföras. 
Säkerhetsövervakningen av läkemedel är en vetenskapsgren som bygger på iakttagelser och 
som har till syfte att övervaka vilka biverkningar läkemedel har hos människan. Syftet är inte 
att övervaka ”läkemedels säkerhet” (ett vagt uttryck som är produktorienterat i stället för 
patientorienterat).
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Ändringsförslag 95
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28c) system för säkerhetsövervakning: 
system som används av innehavarna av 
godkännanden för försäljning och 
medlemsstaterna för att fullgöra de 
uppgifter och ansvarsområden som anges 
i avdelning IX, och som är avsett för 
övervakning av godkända läkemedels 
säkerhet och upptäckt av ändringar i 
risk/nyttaförhållandet.

28c) system för säkerhetsövervakning: 
system som gör det möjligt

a) att samla in information som är av 
betydelse för säkerhetsövervakningen av 
läkemedel, särskilt i fråga om 
biverkningar på människor, inbegripet 
felaktig användning, missbruk av 
läkemedel och medicineringsfel,
b) att vetenskapligt utvärdera denna 
information för att upptäcka ändringar i 
risk/nytta-förhållandet för godkända 
läkemedel, 
c) att fullgöra de uppgifter och 
ansvarsområden som åläggs innehavarna 
av godkännanden för försäljning och 
medlemsstaterna i avdelning IX.

Or. fr

Motivering

Definitionen av systemet för säkerhetsövervakning upprepas enligt den tidigare definitionen i 
direktiv 2001/83/EG, eftersom kommissionens förslag inte nämner uppgifterna att samla in 
information och vetenskapligt utvärdera denna information.
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Ändringsförslag 96
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkterna 32a, 32b och 32c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkter ska införas som 
punkterna 32a, 32b och 32c:
”32a) medicineringsfel: oavsiktlig 
underlåtenhet att utföra eller oavsiktligt 
utförande av en handling med anknytning 
till ett läkemedel, som kunnat undvikas 
och som kan leda till risk eller biverkning 
för patienten och som kan inträffa under 
en eller flera faser av läkemedlets 
livscykel, som val av det i farmakopén, 
förskrivning, utlämnande av läkemedlet, 
analys av receptet, beredning, lagring, 
leverans, administrering samt uppföljning 
av och information om behandlingen, 
men också mellan flera av dessa faser, 
som kommunikation och transkription.
32b) felanvändning: användning av ett
läkemedel i strid med 
rekommendationerna i produktresumén. 
32c) medicinskt motiverad användning 
utanför godkänd indikation: specifik 
avsiktlig användning som inte 
överensstämmer med 
rekommendationerna under ”indikation”’ 
i produktresumén men som grundas på 
uppgifter från utredningsprotokollet.”

Or. en

Motivering

Det är ändamålsenligt att lägga till definitioner av ”medicineringsfel”, ”felanvändning” och 
”medicinskt motiverad användning utanför godkänd indikation” så att uppgifterna från 
säkerhetsövervakningen kan klassificeras och registreras på ett mer informativt sätt när det 
gäller sammanhanget kring användningen.
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Ändringsförslag 97
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som punkt 
32a:
32a) medicineringsfel: oavsiktlig 
underlåtenhet att utföra en handling eller 
oavsiktligt utförande av en handling som 
rör ett läkemedel, vilket kan utgöra en 
risk för eller orsaka en biverkning hos 
patienten. Ett medicineringsfel kan per 
definition undvikas för det visar vad som 
borde ha gjorts och som inte har gjorts vid 
den medicinska behandlingen av en 
patient. Medicineringsfelet kan gälla ett 
eller flera led i läkemedelskedjan, t.ex. val 
av läkemedel, ordination, utdelning, 
analys av recept, medicinsk beredning, 
lagring, leverans, administration, 
information, terapeutisk uppföljning, men 
också angränsande områden, t.ex. 
överföring eller avskrift.

Or. fr

Motivering

Ändringen av definitionen är inte berättigad och den internationellt mest vedertagna 
definitionen (den definition som antagits av WHO och internationella 
harmoniseringskonferensen (ICH)) bör bibehållas. Däremot bör begreppen medicineringsfel 
och felaktig användning, som omfattas av kommissionens nya förslag till definition men inte 
har samma innebörd, definieras samtidigt.
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Ändringsförslag 98
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 32b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som punkt 
32b:
32b) felaktig användning: användning 
som inte anges i rekommendationerna i 
produktresumén.

Or. fr

Motivering

Jfr ändringsförslaget till punkt 32a.

Ändringsförslag 99
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 32c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som punkt 
32c:
32c) användning utan medicinska 
indikationer: specialfall av användning 
som avsiktligt avviker från 
rekommendationerna i avsnittet om 
indikationer i produktresumén och i 
stället grundar sig på uppgifterna från
utvärderingen.

Or. fr
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Motivering

I enlighet med punkt 32a.

Ändringsförslag 100
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 32d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som punkt 
32d:
32d) uppgifter som rör affärshemligheter: 
delar av handlingar, uppgifter eller 
information som anses röra 
affärshemligheter under en viss tid som 
ska vara fastställd om det kan påvisas att 
offentliggörandet av sådana uppgifter i 
oproportionerlig grad kan skada ett 
kommersiellt intresse hos innehavaren av 
godkännandet för försäljning, såvida det 
inte, trots skadan, föreligger ett väsentligt 
allmänintresse av offentliggörandet. 
Uppgifter som rör folkhälsan, särskilt 
förkliniska och kliniska data samt 
uppgifter som rör säkerhetsövervakningen 
kan aldrig anses röra affärshemligheter. 
Uppgifter som rör försäljningsvolymen 
ska också offentliggöras eftersom de är 
vetenskapliga uppgifter som gör det 
möjligt att utvärdera allmänhetens 
exponering för biverkningarna av ett visst 
läkemedel.

Or. fr

Motivering

I enlighet med punkt 32a.
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Ändringsförslag 101
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 8 – punkt 3 – led i – strecksats -2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) en ny strecksats ska införas efter 
andra strecksatsen i led i:
– ekotoxikologiska studier, och

Or. en

Motivering

Läkemedelstillverkarna bör tillhandahålla korrekta ekotoxikologiska uppgifter om sina 
produkter när de ansöker om godkännande för försäljning. Detta är ett förhandskrav för en 
korrekt riskbedömning.

Ändringsförslag 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led – a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 8 – punkt 3 – led i – strecksats 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) en ny strecksats ska införas efter 
andra strecksatsen i led i:
– ekotoxikologiska studier, 

Or. en

Motivering

Läkemedelstillverkarna tillhandahåller inte alltid ekotoxikologiska uppgifter om sina 
produkter när de ansöker om godkännande för försäljning, vilket kan bero på att avsaknaden
av sådana uppgifter inte påverkar resultatet av godkännandeförfarandet. Bristen på uppgifter 
gör det omöjligt att göra en riskbedömning. För att förändringar av miljörisken ska kunna 
bedömas måste producenten ha levererat ursprungsuppgifter.
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Ändringsförslag 103
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 8 – punkt 3 – led ia – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ia) En sammanfattning av sökandens 
system för säkerhetsövervakning där 
följande ska ingå:

”ia) En detaljerad beskrivning och
sammanfattning av sökandens system för 
säkerhetsövervakning där följande ska 
ingå:

Or. fr

Motivering

Uttrycket ”detaljerad beskrivning” (enligt formuleringen i artikel 8.ia i direktiv 2001/83/EG 
(konsoliderad version)) är en viktig bestämmelse för att kunna kontrollera vilka åtgärder som 
genomförs. Det är nödvändigt att bibehålla detta krav. 

Ändringsförslag 104
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 1 – led 3a och artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artikel 11 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:
”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”
b) Följande stycke ska läggas till:
”Vid tillämpning av första stycket 
punkt 3a ska sammanfattningen för 
läkemedel som anges i den förteckning 
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som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 innehålla följande uppgift: 
”Detta läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>.”

Or. fr

Motivering

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Ändringsförslag 105
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 1 – led 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.

”3a. För alla läkemedel utom de som 
avses i artiklarna 10, 10a, 10c, 14, 16 och 
16a, en sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

Or. en

Motivering

Undantag bör göras för vissa kategorier av läkemedel med särskilt hög säkerhetsprofil. För 
homeopatika är detta av stor ekonomisk betydelse på grund av de läkemedelsföretag som 
tillverkar dem, som till största delen är små och medelstora företag. De regler och 
administrativa bördor som är kopplade till säkerhetsövervakningen bör vara proportionerliga 
och effektiva och därför begränsade till de åtgärder som är ändamålsenliga, särskilt när det 
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gäller homeopatiska läkemedel.

Ändringsförslag 106
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 1 – led 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas som punkt 
3a:

utgår

”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.

Or. en

Motivering

Att införa en sammanfattning är problematiskt, särskilt som innehållet i denna inte definieras. 
Det medför en risk för att patienterna bara läser denna del, när de i själva verket bör läsa 
hela bipacksedeln. Problemen med bipacksedlarnas läsbarhet blir inte lösta av att man lägger 
till en sammanfattning. I stället bör de hanteras genom en översyn av bestämmelserna om 
bipacksedlarna.

Ändringsförslag 107
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 1 – led 3a och artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.

”3a) Inom 24 månader räknat från det att 
detta direktiv har publicerats i Europeiska 
unionens tidning ska kommissionen 
framlägga en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om den 
betydelse som sammanfattningen av 
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produktens egenskaper och bipacksedeln 
har för patienternas och hälso- och 
sjukvårdspersonalens behov. Med denna 
rapport som grundval ska kommissionen 
vid behov utfärda rekommendationer 
och/eller lagförslag för förbättring av 
dessa båda dokument.”

b) Följande stycke ska läggas till:
”Vid tillämpning av första stycket punkt 
3a ska sammanfattningen för läkemedel 
som anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>.”

Or. xm

Motivering

I dagens läge förefaller det inte som om sammanfattningen av produktens egenskaper och 
bipacksedeln helt tillgodoser patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens behov. När 
det gäller utvecklingen av patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens metoder, 
kunskaper och önskemål skulle kommissionen också kunna ge ett betydelsefullt bidrag genom 
en studie av hur dessa båda dokument bör utnyttjas och presenteras.

Ändringsförslag 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 1 – led 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

utgår

”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 109
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift, som ska föregås 
av symbolen …: ’Detta läkemedel har 
funnits på marknaden i mindre än tre år 
eller står under noggrann övervakning. 
Alla misstänkta biverkningar bör 
rapporteras till <den behöriga nationella 
myndighetens namn och webbadress>.”

Or. en
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Ändringsförslag 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 
3a ska sammanfattningen för läkemedel 
som anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

”För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska 
sammanfattningen innehålla följande 
uppgift: ’Detta läkemedel är föremål för 
en säkerhetsstudie efter godkännande. 
Alla misstänkta biverkningar bör 
rapporteras till din läkare, apotekare eller 
till <den behöriga nationella myndighetens 
namn och webbadress>.”

Or. en

Motivering

Se motivering till ändringsförslag om led a.

Ändringsförslag 111
János Áder

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 1 – led 3a och artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:
”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.
b) Följande stycke ska läggas till: b) Följande stycke ska läggas till:

Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 

 Sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
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anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.

artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
ska innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

Or. hu

Motivering

Det finns ingen anledning att presentera den nödvändiga informationen i ett separat fält, 
eftersom patient och läkare kan erhålla den information som krävs för säker och effektiv 
användning av läkemedlet genom att läsa produktresumén eller bipacksedeln i dess helhet. Att 
sammanfatta den nödvändiga informationen kan främja en tendens hos patient och läkare att 
begränsa sin uppmärksamhet till texten i rutan med svart ram, vilket skulle kunna leda till att 
en säker användning av läkemedlet äventyras.

Ändringsförslag 112
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004
innehålla följande uppgift, som ska föregås 

av symbolen : ”Detta läkemedel är nytt 
och har funnits på marknaden i mindre 
än tre år, eller står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

Or. en
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Motivering

Särskilda varningar för alla nyligen godkända läkemedel och för noga övervakade läkemedel 
kommer att hjälpa både vårdpersonal och patienter att hitta nya läkemedel som funnits på 
marknaden i mindre än tre år och göra dem mer medvetna om att de bör rapportera 
eventuella biverkningar.

Ändringsförslag 113
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift, som ska föregås 

av symbolen : ’Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>.”

Or. en

Motivering

I synnerhet vårdpersonal kommer redan att vara bekant med den svarta triangeln som 
används för att märka ett nytt läkemedel under noggrann övervakning i hela EU (för 
läkemedel som är godkända enligt det centrala förfarandet). Texten ”Detta läkemedel står 
under noggrann övervakning” är dock inte nödvändig eftersom den kan avskräcka patienter 
från att använda läkemedlet. 

Ändringsförslag 114
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 
3a ska sammanfattningen för läkemedel 
som anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

”För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska 
bipacksedeln innehålla följande uppgift: 
’Detta nyligen godkända läkemedel står 
under noggrann övervakning som syftar till 
att öka kunskaperna om dess 
biverkningar. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>. Uppgiften ska åtföljas av en 

uppochnedvänd svart triangel . Den 
svarta triangeln ska också finnas på den 
yttre förpackningen.”

Or. en

Motivering

För att patienter och vårdpersonal ska få ökad egenmakt: en förutsättning för att de verkligen 
ska uppmuntras att rapportera är att de vet varför de ska rapportera. Om patienterna är 
medvetna om att den medicin de tar är bra för dem (t.ex. vid allvarliga tillstånd som cancer, 
eller för att bromsa kroniska sjukdomars förlopp) kommer denna förklaring inte att avskräcka 
dem från att följa ordinationen utan i stället ge dem ökad egenmakt och skapa förtroende. 

Ändringsförslag 115
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar
bör rapporteras till <den behöriga 

”Vid tillämpning av första stycket punkt 3a 
ska sammanfattningen för läkemedel som 
anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ’Detta 
läkemedel är bevisat verksamt hos 
patienter med ditt tillstånd. Som alla 
läkemedel står det under 
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nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

säkerhetsövervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>.”

Or. en

Motivering

För läkemedel i den förteckning som avses i artikel 23 i förordningen, vilkas godkännande 
omfattas av särskilda villkor, bör produktresumén innehålla en förklaring om att produkten 
är föremål för säkerhetsövervakning hellre än noggrann övervakning. Ett så pass starkt 
uttryck kan avskräcka patienter från att följa behandlingsordinationen och det kan indirekt 
påverka rapporteringen av möjliga biverkningar för produkter som inte ingår i 
produktkategorin. Patienter och vårdpersonal bör uppmuntras att rapportera alla eventuella 
biverkningar.

Ändringsförslag 116
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket punkt 
3a ska sammanfattningen för läkemedel 
som anges i den förteckning som avses i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004 
innehålla följande uppgift: ”Detta 
läkemedel står under noggrann
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

”För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska 
sammanfattningen innehålla följande 
uppgift: ’Detta läkemedel står under 
detaljerad övervakning efter 
godkännandet. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress> eller till läkare, 
apotekare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal.”

Or. fr
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Motivering

Förutom att inte alla patienter har tillgång till Internet är läkare, apotekare
och övrig hälso- och sjukvårdspersonal de samtalspartners som patienterna i första
hand väljer. Därför är det nödvändigt att också nämna möjligheten att
underrätta hälso- och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 117
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande stycke ska läggas till:
”Denna sammanfattning av produktens 
egenskaper ska ses över efter 
ikraftträdandet av ett nytt direktiv om 
patientinformation som kommissionen 
ska föreslå”:

Or. en

Motivering

Direktivet om patientinformation är en viktig del av läkemedelspaketet och sammanfattningen 
av produktens viktigaste egenskaper för att läkemedlet ska kunna användas på ett säkert sätt 
bör därför ses över så snart direktivet trätt i kraft.

Ändringsförslag 118
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 16c – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 16c.4 ska andra stycket 
ersättas med följande:
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Kommittén ska överväga om övriga 
kriterier för ett förenklat 
registreringsförfarande enligt artikel 
16a är till fullo uppfyllda. Om 
kommittén anser det vara möjligt, ska 
den utarbeta en gemenskapsmonografi 
över det växtbaserade läkemedlet enligt 
artikel 16h.3, som ska följas av 
medlemsstaten när det slutliga beslutet 
tas.

Or. en

Motivering

Gemenskapsförfarandet för utarbetande av monografier kan bara fungera om 
medlemsstaterna är skyldiga att följa gemenskapsmonografierna.

Ändringsförslag 119
Mairead McGuinness

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utan dröjsmål offentliggöra 
godkännandet för försäljning tillsammans 
med produktresumén och alla villkor som 
fastställts i enlighet med artiklarna 21a, 22 
och 22a tillsammans med tidsfrister för när 
villkoren ska vara uppfyllda, för varje 
läkemedel som de har godkänt

”3. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utan dröjsmål offentliggöra 
godkännandet för försäljning tillsammans 
med bipacksedeln, produktresumén och 
alla villkor som fastställts i enlighet med 
artiklarna 21a, 22 och 22a tillsammans med 
tidsfrister för när villkoren ska vara 
uppfyllda, för varje läkemedel som de har 
godkänt.

Or. en

Motivering

För att ge allmänheten fullständig och korrekt information bör även bipacksedeln 
offentliggöras när godkännandet för försäljning meddelats.
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Ändringsförslag 120
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utarbeta ett utredningsprotokoll och 
kommentarer till dokumentationen i fråga 
om resultaten av de farmaceutiska 
undersökningarna och prekliniska 
studierna, den kliniska prövningen, 
riskhanteringssystemet och systemet för 
säkerhetsövervakning av det aktuella 
läkemedlet. Utredningsprotokollet ska 
uppdateras så snart det föreligger ny 
information som är av betydelse för 
utvärderingen av läkemedlets kvalitet, 
säkerhet och effekt.

4. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utarbeta ett utredningsprotokoll och 
kommentarer till dokumentationen i fråga 
om resultaten av de farmaceutiska 
undersökningarna och prekliniska 
studierna, den kliniska prövningen, 
riskhanteringssystemet och systemet för 
säkerhetsövervakning av det aktuella 
läkemedlet. Utredningsprotokollet ska i 
detalj redogöra för sjukdomens naturliga 
förlopp, befintliga behandlingar för den 
begärda indikationen, om sådan finns, 
samt om läkemedlet leder till tydliga 
terapeutiska framsteg jämfört med 
befintliga behandlingar (”mervärde” eller 
”förbättring av den tillhandahållna 
läkarvården"). Utredningsprotokollet ska 
uppdateras så snart det föreligger ny 
information som är av betydelse för 
utvärderingen av läkemedlets kvalitet, 
säkerhet och effekt.

Or. en

Motivering

Att ytterligare stärka kriteriet för godkännande för försäljning till att omfatta påvisning av 
terapeutiska framsteg jämfört med befintliga behandlingar (terapeutiskt mervärde) skulle 
minska en onödig exponering för risker.
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Ändringsförslag 121
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utarbeta ett utredningsprotokoll och 
kommentarer till dokumentationen i fråga 
om resultaten av de farmaceutiska 
undersökningarna och prekliniska 
studierna, den kliniska prövningen, 
riskhanteringssystemet och systemet för 
säkerhetsövervakning av det aktuella 
läkemedlet. Utredningsprotokollet ska 
uppdateras så snart det föreligger ny 
information som är av betydelse för 
utvärderingen av läkemedlets kvalitet, 
säkerhet och effekt.

4. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utarbeta ett utredningsprotokoll och 
kommentarer till dokumentationen i fråga 
om resultaten av de farmaceutiska 
undersökningarna och prekliniska 
studierna, den kliniska prövningen, 
riskhanteringssystemet och systemet för 
säkerhetsövervakning av det aktuella 
läkemedlet. Utredningsprotokollet ska i 
detalj redogöra för sjukdomens naturliga 
förlopp, befintliga behandlingar för den 
begärda indikationen, om sådan finns, 
samt om läkemedlet leder till tydliga 
terapeutiska framsteg jämfört med 
befintliga behandlingar (”mervärde” eller 
”förbättring av den tillhandahållna 
läkarvården”). Utredningsprotokollet ska 
uppdateras så snart det föreligger ny 
information som är av betydelse för 
utvärderingen av läkemedlets kvalitet, 
säkerhet och effekt.

Or. en

Motivering

Det första steget mot att minska skador som orsakas av biverkningar hos patienter är att inte 
ta läkemedel som saknar verkan. För att minimera skador som orsakas av biverkningar hos 
patienter måste även kriteriet för att utfärda godkännande för försäljning ändras: när 
godkännande för försäljning begärs ska det kunna påvisas att det nya läkemedlet ger 
terapeutiska framsteg som gör det möjligt att undvika att allmänheten i onödan utsätts för 
skador som kan undvikas. 
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Ändringsförslag 122
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga nationella myndigheterna ska 
utan dröjsmål offentliggöra 
utredningsprotokollet och skälen för sitt 
yttrande efter det att alla uppgifter som rör 
affärshemligheter har utelämnats. Skälen 
ska anges separat för varje indikation som 
ansökan avser.

De behöriga nationella myndigheterna ska 
utan dröjsmål offentliggöra det slutgiltiga
utredningsprotokollet och skälen för sitt 
yttrande efter det att alla uppgifter som rör 
affärshemligheter har utelämnats. Skälen 
ska anges separat för varje indikation som 
ansökan avser.

Or. fr

Motivering

För att kunna ge allmänheten bättre information måste man ange att den slutgiltiga 
rapporten ska finnas tillgänglig. Det tekniska genomförandet av säkerhetsövervakningen 
kräver ju ett antal successiva etapper innan man kommer fram till ett slutgiltigt resultat. 
Allmänheten bör därför få tillgång till sammanfattningen, men inte till de mellanliggande 
studier som kräver ytterligare verifiering. Avsikten med den här mekanismen är att inte 
förvirra allmänheten med ofullständiga beräkningar utan att i stället offentliggöra 
informationen sedan den har blivit vetenskapligt godkänd.

Ändringsförslag 123
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan
beviljas på minst ett av följande villkor:

Om läkemedlet fyller ett ej tillgodosett 
medicinskt behov och om risk/nytta-
förhållandet är gynnsamt kan ett 
godkännande för försäljning beviljas på 
minst ett av följande villkor:
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Or. fr

Motivering

Avsikten med ändringen är att bringa artikeln i överensstämmelse med gällande 
bestämmelser för centrala godkännanden för försäljning. Enligt dessa bestämmelser måste 
man kunna påvisa ett folkhälsobehov (t.ex. att patienter saknar verksam behandling) vid 
ansökningar om godkännanden för försäljning.

Ändringsförslag 124
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan
beviljas på minst ett av följande villkor:

Om läkemedlet fyller ett ej tillgodosett 
medicinskt behov och om risk/nytta-
förhållandet kan anses vara gynnsamt 
kan ett godkännande för försäljning 
beviljas på minst ett av följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 125
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan
beviljas på minst ett av följande villkor:

Om läkemedlet fyller ett ej tillgodosett 
medicinskt behov och om risk/nytta-
förhållandet kan anses vara gynnsamt 
kan ett godkännande för försäljning 
beviljas på minst ett av följande villkor:

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 126
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan 
beviljas på minst ett av följande villkor:

Utöver de bestämmelser som uppräknas i 
artikel 19 kan ett godkännande för 
försäljning beviljas på minst ett av följande 
villkor:

Or. fr

Motivering

Den nya artikeln får inte möjliggöra generella godkännanden för försäljning som ”påstås 
likna” de villkorliga godkännanden som anges i artikel 22 och som är strikt begränsade.

Ändringsförslag 127
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan
beviljas på minst ett av följande villkor:

Om läkemedlet fyller ett ej tillgodosett 
medicinskt behov och folkhälsobehov och 
om risk/nytta-förhållandet kan anses vara 
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gynnsamt kan ett godkännande för 
försäljning beviljas på minst ett av följande 
villkor:

Or. en

Motivering

Ett centraliserat villkorat godkännande för försäljning kan endast beviljas om risk/nytta-
förhållandet är positivt, om fördelarna för folkhälsan uppväger riskerna som är förbundna 
med att det krävs tilläggsuppgifter och om ej infriade medicinska behov uppfylls.

Ändringsförslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan
beviljas på minst ett av följande villkor:

Om läkemedlet fyller ett ej tillgodosett 
medicinskt behov och om risk/nytta-
förhållandet kan anses vara gynnsamt 
kan ett godkännande för försäljning 
beviljas på minst ett av följande villkor:

Or. en

Motivering

This Ändringsförslag 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.
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Ändringsförslag 129
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda.

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda. Om villkoren i 
godkännandet för försäljning inte 
uppfylls inom den tillämpliga fristen, ska 
behöriga myndigheter ha befogenhet och 
lämpliga resurser för att omedelbart 
upphäva eller återkalla godkännandet för 
försäljning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 21a – inledningen.

Ändringsförslag 130
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda.

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda. Om villkoren i 
godkännandet för försäljning inte 
uppfylls inom den tillämpliga fristen, ska 
behöriga myndigheter ha befogenhet och 
lämpliga resurser för att omedelbart 
upphäva eller återkalla godkännandet för 
försäljning.
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Or. en

Ändringsförslag 131
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda.

Godkännandet för försäljning ska innehålla 
tidsfrister för när villkoren ska vara 
uppfyllda.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 21a – inledningen.

Ändringsförslag 132
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda.

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda samt ett påpekande om 
att godkännandet kommer att 
vidmakthållas bara om villkoren uppfylls 
inom föreskrivna tidsfrister.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 21a – inledningen.
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Ändringsförslag 133
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda.

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda. Om villkoren i 
godkännandet för försäljning inte 
uppfylls inom den tillämpliga fristen, ska 
behöriga myndigheter ha befogenhet och 
lämpliga resurser för att omedelbart 
upphäva eller återkalla godkännandet för 
försäljning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 21a – inledningen.

Ändringsförslag 134
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall och efter samråd med 
sökanden får godkännandet beviljas under 
förutsättning att sökanden uppfyller vissa 
villkor, särskilt i fråga om läkemedlets 
säkerhet, rapportering till behöriga 
nationella myndigheter av alla eventuella
tillbud i samband med användningen och 
åtgärder som ska vidtas.

I undantagsfall och efter samråd med 
sökanden får godkännandet beviljas under 
förutsättning att sökanden inför specifika 
förfaranden, särskilt i fråga om 
läkemedlets säkerhet, rapportering till 
behöriga myndigheter av alla eventuella 
tillbud i samband med användningen och 
åtgärder som ska vidtas.
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Ett sådant godkännande får endast beviljas 
på objektiva och verifierbara grunder, om 
sökanden kan visa att man inte har 
möjlighet att lämna fullständiga uppgifter 
om effekt och säkerhet vid normal 
användning, och det ska grundas på något 
av de skäl som anges i bilaga I.

Ett sådant godkännande får beviljas på 
objektiva och verifierbara grunder, och det 
ska grundas på något av de skäl som anges 
i bilaga I i direktiv 2001/83/EG.

Frågan om godkännandets fortsatta 
giltighetstid ska sammanhänga med den 
årliga omprövningen av dessa villkor.”

Frågan om godkännandets fortsatta 
giltighetstid ska sammanhänga med den 
årliga omprövningen av dessa villkor.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i den gällande lagstiftningen skärper villkoren och ger konsumenten ett bättre 
skydd mot risker på grund av ett förhastat godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 22a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Ett krav om en kompletterande säkerhetsstudie efter godkännandet måste baseras på 
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vetenskapliga motiv. Kommissionens förslag är inte tillräckligt tydligt på denna punkt.

Ändringsförslag 136
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att risk/nyttaförhållandet fortlöpande 
ska kunna bedömas, får den behöriga 
nationella myndigheten när som helst 
begära att innehavaren av godkännandet 
för försäljning överlämnar uppgifter som 
visar att risk/nyttaförhållandet fortfarande 
är gynnsamt.

4. För att risk/nyttaförhållandet fortlöpande 
ska kunna bedömas, får den behöriga 
nationella myndigheten när som helst 
begära att innehavaren av godkännandet 
för försäljning genom sitt system för 
säkerhetsövervakning överlämnar 
uppgifter som är nödvändiga för en ny 
bedömning av risk/nyttaförhållandet.

Or. en

Motivering

På grund av intressekonflikter kan läkemedelsföretag inte vara de enda som ska uppmanas att 
lämna uppgifter för att bedöma om risk/nytta-förhållandet för deras produkt har förändrats. 

De behöriga myndigheterna måste utföra den vetenskapliga utvärderingen av risk/nytta-
förhållandet för läkemedel och ta hänsyn till alla tillgängliga uppgifter: uppgifter från 
läkemedelsföretag, men även från system för säkerhetsövervakning.

Frasen ”visar att risk/nyttaförhållandet fortfarande är gynnsamt” är ytterst tvetydig, eftersom 
den föregriper resultatet från analysen av uppgifterna!

Ändringsförslag 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 24 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 138
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En samordningsgrupp ska inrättas för 
följande ändamål:

1. Två samordningsgrupper ska inrättas:

a) En samordningsgrupp för ömsesidigt 
erkännande och decentraliserade 
förfaranden ska ansvara för följande 
uppgifter:

a) För att granska alla frågor som rör ett 
godkännande för försäljning av ett 
läkemedel i två eller flera medlemsstater, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
kapitel 4.

i) För att granska alla frågor som rör ett 
godkännande för försäljning av ett 
läkemedel i två eller flera medlemsstater, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
kapitel 4.
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b) För att granska frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
godkänts av medlemsstaterna, i enlighet 
med artiklarna 107c, 107e, 107g, 107l och 
107r.
c) För att granska frågor som rör ändringar 
av villkoren för godkännanden för 
försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1.

ii) För att granska frågor som rör ändringar 
av villkoren för godkännanden för 
försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1, med undantag för alla frågor 
som rör säkerhetsövervakning.

För fullgörandet av uppgifterna ska 
samordningsgruppen för ömsesidigt 
erkännande och decentraliserade 
förfaranden biträdas av kommittén för 
humanläkemedel som anges i artikel 5.1 i 
förordning (EG) nr 726/2004.
b) En samordningsgrupp för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska ansvara för följande 
uppgifter:
i) För att granska frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
godkänts av medlemsstaterna, i enlighet 
med artikel 107c, 107e, 107g, 107l och 
107r.
ii) För att granska frågor som rör 
ändringar av villkoren för godkännanden 
för försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med artikel 
35.1, för alla frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Myndigheten ska tillhandahålla 
samordningsgruppens sekretariat.
För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel biträdas av kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
avses i artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004.

Läkemedelsmyndigheten ska 
tillhandahålla samordningsgruppens 
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sekretariat.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för ömsesidigt erkännande och decentraliserade förfaranden har inga 
specifika behörigheter inom säkerhetsövervakning av läkemedel: uppdraget bör därför inte 
utökas till att omfatta frågor som rör säkerhetsövervakning av läkemedel. 

Precis som att det finns en europeisk licenskommitté för centraliserade godkännanden för 
försäljning och en samordningsgrupp för ömsesidigt erkännande eller decentraliserade 
godkännanden för försäljning), föreslår vi att säkerhetsövervakningen av läkemedel 
organiseras efter samma modell.

Ändringsförslag 139
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En samordningsgrupp ska inrättas för 
följande ändamål:

1. Två samordningsgrupper ska inrättas:

a) En samordningsgrupp för ömsesidigt 
erkännande och decentraliserade 
förfaranden ska ansvara för följande 
uppgifter:

a) För att granska alla frågor som rör ett 
godkännande för försäljning av ett 
läkemedel i två eller flera medlemsstater, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
kapitel 4.

i) För att granska alla frågor som rör ett 
godkännande för försäljning av ett 
läkemedel i två eller flera medlemsstater, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
kapitel 4.

b) För att granska frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
godkänts av medlemsstaterna, i enlighet 
med artiklarna 107c, 107e, 107g, 107l och 
107r.
c) För att granska frågor som rör ändringar 
av villkoren för godkännanden för 
försäljning som beviljats av 

ii) För att granska frågor som rör ändringar 
av villkoren för godkännanden för 
försäljning som beviljats av 
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medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1.

medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1, med undantag för alla frågor 
som rör säkerhetsövervakning.

För fullgörandet av uppgifterna ska 
samordningsgruppen för ömsesidigt 
erkännande och decentraliserade 
förfaranden biträdas av kommittén för 
humanläkemedel som anges i artikel 5.1 i 
förordning (EG) nr 726/2004.
b) En samordningsgrupp för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska ansvara för följande 
uppgifter:
i) För att granska frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
godkänts av medlemsstaterna, i enlighet 
med artikel 107c, 107e, 107g, 107l och 
107r.
ii) För att granska frågor som rör 
ändringar av villkoren för godkännanden 
för försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med artikel 
35.1, för alla frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Myndigheten ska tillhandahålla 
samordningsgruppens sekretariat.
För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel biträdas av kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
avses i artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004.

Läkemedelsmyndigheten ska 
tillhandahålla samordningsgruppens 
sekretariat.

Or. en
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Ändringsförslag 140
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.”

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
risk/nytta-förhållandet av läkemedel som 
avses i artikel 56.1 aa i förordning (EG) 
nr 726/2004.

(Ändringen gäller generellt för den 
granskade lagtexten. Om den antas måste 
redaktionella ändringar göras i hela 
texten.)

Or. fr

Motivering

Benämningen ”rådgivande kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning” är alltför 
restriktiv och bortser från behovet av att analysera förhållandet mellan fördelar och risker 
hos ett läkemedel genom att den kräver att riskanalysen ska göras separat. Men kommitténs 
ansvarsområde är ”alla frågor som rör säkerhetsövervakning” (förslaget till förordning 
artikel 1.12).

Ändringsförslag 141
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av 
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rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.”

kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Genom förslaget inrättas en europeisk rådgivande kommitté för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel som anförtros viktiga säkerhetsövervakningsuppgifter, men 
kommittén får endast en rådgivande funktion och ingen befogenhet. Kommitténs funktion bör 
stärkas och det ska återspeglas i dess titel. 

Ändringsförslag 142
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 2 – styckena 1a och 1b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordningsgruppens ledamöter och
experterna ska vid fullgörandet av sina 
uppgifter utnyttja de vetenskapliga resurser 
och regleringsresurser som finns att tillgå 
inom nationella organ för godkännande 
för försäljning. Varje behörig nationell 
myndighet ska kontrollera utvärderingens 
vetenskapliga kvalitet och underlätta 
ledamöternas och experternas arbete.

Ledamöterna i samordningsgrupperna för 
ömsesidigt erkännande och 
decentraliserade förfaranden och för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel samt experterna ska vid 
fullgörandet av sina uppgifter utnyttja de 
vetenskapliga resurser och 
regleringsresurser som finns att tillgå inom 
nationella organ som var för sig ansvarar 
för att utfärda godkännanden för 
försäljning och säkerhetsövervakning av 
läkemedel. Varje behörig nationell 
myndighet ska kontrollera utvärderingens 
vetenskapliga kvalitet och underlätta 
ledamöternas och experternas arbete.

Artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
är tillämplig på samordningsgruppen när 
det gäller insyn och ledamöternas 
oberoende.

Artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
är tillämplig på samordningsgrupperna
när det gäller insyn och ledamöternas 
oberoende.

En medlem i en samordningsgrupp får 
inte samtidigt vara medlem i en annan 
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grupp.
Medlemmarna i samordningsgruppen för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska vara hierarkiskt 
oberoende av de nationella 
myndigheterna för godkännande för 
försäljning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 
21.1 av samma författare. 

Ändringsförslag 143
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkterna 4, 5 och 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens verkställande direktör 
eller dennes företrädare samt företrädare 
för kommissionen får delta i alla möten i 
samordningsgruppen.

4. Myndighetens verkställande direktör 
eller dennes företrädare samt företrädare 
för kommissionen får delta i alla möten i 
samordningsgrupperna.

5. Samordningsgruppens ledamöter ska se 
till att gruppens uppgifter i lämplig 
utsträckning samordnas med det arbete 
som utförs av de behöriga nationella 
myndigheterna, däribland de rådgivande 
organ som berörs av godkännandena för 
försäljning.

5. Ledamöterna i samordningsgrupperna 
för ömsesidigt erkännande och 
decentraliserade förfaranden och för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska se till att deras respektive 
gruppers uppgifter i lämplig utsträckning 
samordnas med det arbete som utförs av de 
behöriga nationella myndigheterna, 
däribland de rådgivande organ som berörs 
av godkännandena för försäljning samt de 
som arbetar med övervakning av 
läkemedel.

6. Om inte annat följer av detta direktiv ska 
samordningsgruppen göra sitt yttersta för 
att fatta beslut enhälligt. Om gruppen inte 
kan uppnå enighet ska majoritetens 

6. Om inte annat följer av detta direktiv ska 
samordningsgrupperna göra sitt yttersta 
för att fatta beslut enhälligt. Om gruppen 
inte kan uppnå enighet ska majoritetens 
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ståndpunkt gälla. ståndpunkt gälla.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslaget till 
artikel 21.1 av samma författare. 

Ändringsförslag 144
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. En detaljerad dagordning för 
samordningsgruppens möten ska 
offentliggöras senast dagen före mötena. 
Detaljerade protokoll från
samordningsgruppens möten som framför 
allt innehåller uppgifter från 
omröstningar och klargörande av 
omröstningar, inklusive minoritetens 
uppfattning, ska offentliggöras månaden 
efter mötet.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppernas arbete ska präglas av full insyn. 

Ändringsförslag 145
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Artikel 59.1 ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Följande led ska införas som led aa:
”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”
b) Följande stycken ska läggas till som 
andra och tredje stycke:
”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas 

i fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”
För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel står under 
noggrann övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>”

Or. fr

Motivering

Det är överflödigt att föra in en sammanfattning av väsentlig information (sammanfattningen 
av produktens egenskaper utgör ju ett sammandrag av den viktiga informationen). Det kan 
skapa förvirring hos patienterna (som eventuellt kan förbise viktig information som finns i 
sammanfattningen av produktens egenskaper men inte i sammanfattningen av väsentlig 
information) och ge problem med läsbarheten (t.ex. om sammanfattningen av produktens 
egenskaper trycks på flera språk). Framhävandet i fetstil med en symbol för nya biverkningar 
kan leda till förväxlingar (teckensnittet är normalt reserverat för viktiga upplysningar) och 
medför praktiska problem (saluförande av samma läkemedel med olika bipacksedlar). 
Uppgiften ”detta läkemedel står under noggrann övervakning” har en i huvudsak negativ 
framtoning. Den ger intrycket av att andra läkemedel inte kontrolleras tillräckligt och kan 
oroa patienten i onödan.
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Ändringsförslag 146
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande led ska införas som led aa: utgår
”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

Or. en

Motivering

Det är problematiskt att införa en sammanfattning, inte minst eftersom innehållet inte har 
fastställts. Det kan leda till att patienterna endast läser denna del, när de faktiskt borde läsa 
hela bipacksedeln. Bipacksedelns läsbarhet förbättras inte av att man lägger till en 
sammanfattning. I stället bör man granska bestämmelserna på bipacksedeln. 

Ändringsförslag 147
János Áder

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande led ska införas som led aa: utgår
”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

Or. hu

Motivering

Se föregående motivering.
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Ändringsförslag 148
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet, med 
undantag för de läkemedel som anges i 
artiklarna 10, 10a och 10c, 14, 16 
och 16a.”

Or. en

Motivering

Generellt betraktat är detta krav diskutabelt och inte till någon hjälp. Det är svårt att avgöra 
vad som är nödvändigt. Det kan till och med leda till minskad säkerhet för patienterna: 
Patienterna läser kanske endast den svarta ramen utan att läsa den fortsatta informationen 
som också kan vara viktig. När det gäller homeopatiska läkemedel är kraven extremt 
oproportionerliga och nästan absurda: Deras bipacksedlar innehåller jämförelsevis lite 
information, eftersom produkterna har en lågriskprofil.

Ändringsförslag 149
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

”aa) En kort beskrivning av läkemedlets 
huvudsakliga egenskaper för att patienten 
ska förstå nyttan med och potentiella 
skadliga effekter av läkemedlet samt 
kunna använda läkemedlet på ett säkert 
och effektivt sätt.”

Or. de
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Motivering

I kommissionens förslag beskrivs inte tydligt nog vilken typ av information som patienten ska 
få. Ändringen ger klarhet i detta.

Ändringsförslag 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

”aa) En kort beskrivning av läkemedlets 
viktigaste egenskaper för att göra det 
möjligt för patienten att förstå läkemedlets 
fördelar och möjliga biverkningar för att 
därmed möjliggöra en säker och effektiv 
användning av läkemedlet.”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag beskriver inte tydligt vilken typ av information patienterna ska ha. 
Detta klargörs i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 151
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

utgår

Or. fr
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 Motivering

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture.

Ändringsförslag 152
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

”aa) Hänvisning till en webbplats eller till 
ett avgiftsfritt telefonnummer som 
hanteras av behöriga myndigheter 
och/eller innehavaren av godkännandet 
för försäljning, och där det för varje 
produkt finns en rubrik som presenterar 
en detaljerad information om läkemedlet 
samt rekommendationer som syftar till att 
uppnå största möjliga fördelar av 
läkemedlet och samtidigt reducera 
riskerna med dess användning till ett 
minimum.”

Or. fr

Motivering

Det förefaller kontraproduktivt att skapa en ny rubrik, ”väsentlig information”, i 
sammanfattningen av produktens egenskaper och bipacksedeln. Sammanfattningen av 
produktens egenskaper och bipacksedeln utgör ju redan ett sammandrag av den så kallade 
väsentliga informationen. I stället bör ett sammandrag av informationen finnas tillgängligt på 
en för ändamålet avsedd webbplats. 
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Ändringsförslag 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

”aa) För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska det 
finnas en sammanfattning som innehåller 
följande text: ”Detta läkemedel omfattas 
av säkerhetsövervakning efter det att 
produkten godkänts. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till din 
läkare, apotekare eller <den behöriga 
myndighetens namn och webbadress>”.”

b) Följande stycken ska läggas till som 
andra och tredje stycke:
”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas 

i fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”.
För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel står under 
noggrann övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>”.”

Or. en

Motivering

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.
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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.

Ändringsförslag 154
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande stycken ska läggas till som 
andra och tredje stycke:

b) Följande led ab ska läggas till:

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas 

i fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”.

”ab) För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska det 
finnas en sammanfattning som innehåller 
följande text: ”Detta läkemedel omfattas 
av ingående säkerhetsövervakning efter 
det att produkten godkänts. Alla 
misstänkta biverkningar bör rapporteras 
till din läkare, apotekare eller <den 
behöriga myndighetens namn och 
webbadress>”.”

För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel står under 
noggrann övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>”.”

Or. en

(Det tredje stycket i kommissionens text motsvarar till stor del det andra stycket i
ändringsförslaget.)
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Motivering

Ordalydelsen ”under noggrann övervakning” kan medföra feltolkningar och rädsla hos 
produktens användare och måste därför ändras för att återspegla både produktens specifika 
karaktär och behovet av att vara uppmärksam på dess användning. 

När ett läkemedel omfattas av övervakning efter det att produkten godkänts, bör man ange 
många olika kontaktuppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, eftersom 
Internetrapportering inte är lämplig för alla patienter, i synnerhet äldre. Patienterna bör 
även informeras om att de kan rapportera till sin hälso- och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b 
Direktiv 2001/83/EG
Article 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas i 

fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”.

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska vara tydligt läsbar, 
framhävd och tydligt skilja sig från resten 
av texten. Ny eller ändrad text ska under 
ett år visas i fetstil och föregås av 

symbolen och texten ”Ny information”.

Or. en

Motivering

Om texten omges av en svart ram kan patienten få associationer till dödsannonser och 
därigenom bli osäker. Därför är det nödvändigt att markera texten på annat sätt.

Ändringsförslag 156
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas i 

fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”.

”Nya viktiga säkerhetsvarningar ska 
under ett år visas i fetstil och föregås av 

symbolen och texten ”Nya viktiga 
säkerhetsvarningar”.

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>”.”

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta nyligen godkända läkemedel står 
under noggrann övervakning för att öka 
kunskapen om dess biverkningar. Alla 
misstänkta biverkningar bör rapporteras till 
<den behöriga nationella myndighetens 
namn och webbadress>”. Texten ska följas 
av en uppochnedvänd svart triangel som 
också ska finnas på den yttre 
förpackningen.”

Or. en

Motivering

För att se till att bipacksedeln är informativ och läsvänlig ska stycke b) i artikel 59 förtydligas 
för att se till att inte alla mindre ändringar, utan endast nya viktiga säkerhetsvarningar 
framhävs.

Patienten samt hälso- och sjukvårdspersonalen måste förstå vad de ska rapportera för att 
rapporteringen verkligen ska kunna främjas (ökad delaktighet).

Ändringsförslag 157
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 b
Direktiv 2001/83/EG
Article 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas i 

”Nya viktiga säkerhetsvarningar ska 
under ett år visas i fetstil och föregås av 
texten ”Nya viktiga säkerhetsvarningar”.
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fetstil och föregås av symbolen och
texten ”Ny information”.
För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och
webbadress>”.”

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas som 
föregås av symbolen    : ”Detta läkemedel 
har varit nytt på marknaden i mindre än 
tre år eller står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till din läkare, apotekare 
eller <den behöriga nationella 
myndighetens namn, webbadress, 
postadress och/eller telefonnummer>.”

Or. en

Ändringsförslag 158
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas i 

fetstil och föregås av symbolen och
texten ”Ny information”.

”Nya viktiga säkerhetsvarningar ska 
under ett år visas i fetstil och föregås av 
texten ”Nya viktiga säkerhetsvarningar”.

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och
webbadress>”.”

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas som 
föregås av symbolen    : ”Detta läkemedel 
har varit nytt på marknaden i mindre än 
tre år eller står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till din läkare, apotekare 
eller <den behöriga nationella 
myndighetens namn, webbadress, 
postadress och/eller telefonnummer>”.”

Or. en
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Ändringsförslag 159
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande stycken ska läggas till som 
andra och tredje stycke:

b) Följande stycke ska läggas till:

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas 

i fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”.

”Kommissionen förbinder sig att inom 
24 månader räknat från direktivets 
publicering i Europeiska unionens 
officiella tidning lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
betydelsen av sammanfattningen av 
produktens egenskaper och bipacksedeln 
för patienternas och sjukvårdspersonalens 
behov. Med denna rapport som grund ska 
kommissionen vid behov utfärda 
rekommendationer och/eller lagförslag 
för förbättring av dessa båda dokument.”

För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel står under 
noggrann övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>”.”

Or. fr

Motivering

I dagens läge förefaller det inte som om sammanfattningen av produktens egenskaper och 
bipacksedeln helt tillgodoser patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens behov. När 
det gäller utvecklingen av patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens metoder, 
kunskaper och önskemål skulle kommissionen också kunna ge ett betydelsefullt bidrag genom 
en studie av hur dessa båda dokument bör utnyttjas och presenteras.
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Ändringsförslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas i 

fetstil och föregås av symbolen och
texten ”Ny information”.

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Nya viktiga säkerhetsvarningar ska under 
ett år visas i fetstil och föregås av texten 
”Nya viktiga säkerhetsvarningar”.

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta läkemedel står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och
webbadress>”.”

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas som 
föregås av symbolen    : ”Detta läkemedel 
är nytt och har funnits på marknaden i 
mindre än tre år eller står under noggrann 
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till din läkare, apotekare 
eller <den behöriga nationella 
myndighetens namn, webbadress, 
postadress, faxnummer och/eller 
telefonnummer>”.”

Or. en

Motivering

Särskilda varningar för alla produkter som godkänts nyligen på marknaden samt läkemedel 
som står under noggrann övervakning hjälper både hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter att hitta läkemedel som godkänts nyligen på marknaden under en period på mindre 
än tre år och bör öka deras insikt om att rapportera eventuella biverkningar som kan inträffa.

Ändringsförslag 161
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta läkemedel står under noggrann
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska följande text införas: 
”Detta läkemedel har visat sig vara 
gynnsamt för patienter med dina besvär. 
Liksom alla läkemedel omfattas den av 
säkerhetsövervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till din hälso-
och sjukvårdspersonal eller till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>.”

Or. en

Motivering

Det finns ett stort överensstämmelseproblem som kan få allvarliga följder för patienternas 
hälsa och detta utgör en belastning för de nationella hälso- och sjukvårdssystemen. Ett sådant 
kraftfullt språk kan avskräcka patienterna från att följa behandlingen och indirekt påverka 
rapporteringen av möjliga biverkningar för produkter som inte ingår i denna 
produktkategori. 

Ändringsförslag 162
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 65 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. I artikel 65 ska följande led g läggas 
till:

utgår

”g) sammanfattningen av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.”

Or. fr
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Motivering

Det är överflödigt att föra in en sammanfattning av väsentlig information (sammanfattningen 
av produktens egenskaper utgör ju ett sammandrag av den viktiga informationen). Det kan 
skapa förvirring hos patienterna (som eventuellt kan förbise viktig information som finns i 
sammanfattningen av produktens egenskaper men inte i sammanfattningen av väsentlig 
information) och ge problem med läsbarheten (t.ex. för bipacksedlar som trycks på flera 
språk). 

Ändringsförslag 163
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 65 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. I artikel 65 ska följande led g läggas 
till:

utgår

”g) sammanfattningen av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.”

Or. en

Motivering

Det är problematiskt att införa en sammanfattning, inte minst eftersom innehållet inte har 
definierats. Det kan leda till att patienterna endast läser denna del, när de faktiskt borde läsa 
hela bipacksedeln. Bipacksedelns läsbarhet förbättras inte av att man lägger till en 
sammanfattning. I stället bör man granska bestämmelserna på bipacksedeln. 

Ändringsförslag 164
János Áder

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2001/83/EG
Article 65 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. I artikel 65 ska följande led g läggas 
till:

utgår

”g) sammanfattningen av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.”

Or. hu

Motivering

Se föregående ändringsförslag och motivering.

Ändringsförslag 165
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 65 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. I artikel 65 ska följande led g läggas 
till:

utgår

”g) sammanfattningen av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.”

Or. en

Motivering

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, 
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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).

Ändringsförslag 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 65 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. I artikel 65 ska följande led läggas 
till:
”ga) Gemenskapsförfarandet anger en 
förfarandefrist, en tydlig struktur och 
fastställda funktioner för alla inblandade 
intressenter, inklusive genomförande av 
offentliga utfrågningar.”

Or. en

Motivering

Anvisningar ska tas fram för att klargöra förfarandena och tidsfristerna för 
gemenskapsförfarandet och de offentliga utfrågningarna.

Ändringsförslag 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. Artikel 86 punkt 2 ska ändras enligt 
följande:
Den första strecksatsen formuleras enligt 
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följande:
” Märkning av läkemedel och utformning 
av bipacksedlar, på vilket bestämmelserna 
i avdelning V ska tillämpas, samt 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, även om produkten inte 
tillhandahålls allmänheten från något 
utlämningsställe för läkemedel och såvida 
produkten är i oförändrat skick och 
förmedlas utan ytterligare 
marknadsföringsaspekter.”

Or. de

Motivering

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Ändringsförslag 168
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska med hjälp av det 
system för säkerhetsövervakning som 
avses i punkt 1 göra en vetenskaplig 
utvärdering av all information, överväga 
alternativ för riskminimering och 
riskförebyggande samt vidta 
lagstiftningsåtgärder vid behov. De ska 
genomföra regelbundna granskningar av 
sitt system för säkerhetsövervakning och 

2. Medlemsstaterna ska med hjälp av det 
system för säkerhetsövervakning som 
avses i punkt 1 göra en vetenskaplig 
utvärdering av all information, överväga 
alternativ för riskminimering och 
riskförebyggande samt vidta 
lagstiftningsåtgärder vid behov. I detta 
syfte ska de också få relevant information 
om användningen av läkemedlen, för att 
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rapportera resultaten till kommissionen 
senast den [fyll i datum – två år efter det 
datum för införlivande som avses i 
artikel 3.1] och därefter vartannat år.

utvärdera riskerna för folkhälsan. De ska 
genomföra regelbundna granskningar av 
sitt system för säkerhetsövervakning och 
rapportera resultaten till kommissionen 
senast den [fyll i datum – två år efter det 
datum för införlivande som avses i 
artikel 3.1] och därefter vartannat år.

Or. es

Motivering

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.

Ändringsförslag 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 101 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska utse en behörig
myndighet för säkerhetsövervakning.

3. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter för 
säkerhetsövervakning.

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till medlemsstaterna att utse en eller flera behöriga myndigheter för 
säkerhetsövervakning. Medlemsstaterna kan ha olika behöriga myndigheter för olika 
läkemedel.

Ändringsförslag 170
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, sjukhus,
apotekare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att rapportera misstänkta 
biverkningar till den behöriga nationella 
myndigheten,

Or. fr

Motivering

Det är de nationella myndigheternas ansvar att säkerställa kvaliteten och den kritiska 
uppföljningen av alla viktiga uppgifter.
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Ändringsförslag 171
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, apotekare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera misstänkta biverkningar till den 
behöriga nationella myndigheten. Dessa 
åtgärder ska omfatta utbildning för hälso-
och sjukvårdspersonal och för patienter 
och en allmän informationskampanj för 
patienter. Patientorganisationer ska 
uppmanas att ge information och 
utbildning till patienter och att ta fram 
allmänna informationskampanjer i 
samarbete med tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 172
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
patienter att rapportera misstänkta 
biverkningar till den behöriga nationella 
myndigheten eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning,

Or. fr
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Motivering

Säkerhetsövervakningssystemet måste bli mer insynsvänligt och involvera patienterna i större 
utsträckning.

Ändringsförslag 173
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten och till
innehavaren av godkännandet för 
försäljning,

Or. fr

Motivering

Behöriga nationella myndigheter måste ovillkorligen utan dröjsmål få uppgift om oönskade 
biverkningar. Det får inte bara vara ett alternativ.

Ändringsförslag 174
Elena Oana Antonescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, apotekare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera misstänkta biverkningar till den 
behöriga nationella myndigheten eller 
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av godkännandet för försäljning, innehavaren av godkännandet för 
försäljning, varvid dessa åtgärder ska 
innefatta utbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal samt för patienter, och 
en offentlig informationskampanj för 
patienter,

Or. ro

Ändringsförslag 175
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, apotekare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera misstänkta biverkningar till den 
behöriga nationella myndigheten. Dessa 
åtgärder ska omfatta utbildning för hälso-
och sjukvårdspersonal och för patienter 
och en allmän informationskampanj för 
patienter. Patientorganisationer ska 
uppmanas att ge information och 
utbildning till patienter och att ta fram 
allmänna informationskampanjer i 
samarbete med tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 176
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, apotekare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera misstänkta biverkningar till den 
behöriga nationella myndigheten eller 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning. Bland åtgärderna ingår 
utbildning av hälso- och 
sjukvårdspersonal och en offentlig 
informationskampanj riktad till 
patienterna,

Or. it

Motivering

För att vara effektiva måste patienternas spontana rapporter presenteras ordentligt och 
dokumenteras. Av denna anledning behöver patienterna vägledning av vårdpersonal.

Ändringsförslag 177
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten och innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

Or. en

Motivering

Det är mera på sin plats att patienterna samt hälso- och vårdpersonalen uppmuntras att 
skicka in sina rapporter till de behöriga myndigheterna än till läkemedelsbolagen. En 
direktrapportering till bolagen ger upphov till farhågor, både för respekten för användarnas 
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privatliv och för det medicinska gensvaret. Dessutom kommer de att kunna avgöra om 
rapporten handlar om en ”biverkning”, ett medicineringsfel eller något annat. 
Rapporteringen från patienterna bör beledsagas av informationskampanjer om hur viktig 
rapporteringen är.

Ändringsförslag 178
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

(1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten,

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 179
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 21
Directive 2001/83/EC
Artikel 102 - punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) genomföra kampanjer till förmån för 
ökad allmän medvetenhet om hur viktigt 
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det är att biverkningar rapporteras,

Or. en

Ändringsförslag 180
Elena Oana Antonescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) underlätta direkt patientrapportering 
genom att tillhandahålla alternativa 
rapportmöjligheter (e-post, telefon, fax 
och brev) utöver webbaserade format,

Or. ro

Ändringsförslag 181
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) vidta nödvändiga åtgärder för att se 
till att den direkta patientrapporteringen 
är relevant och effektivt vägledd av hälso-
och sjukvårdspersonal. 

Or. it

Motivering

Den direkta patientrapporteringen bör genomföras på ett detaljerat och relevant sätt för att 
vara effektiv. Därför bör patienterna vägledas av hälso- och sjukvårdspersonal.
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Ändringsförslag 182
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) underlätta direkt patientrapportering 
genom att tillhandahålla alternativa 
rapporteringsformat (e-post, telefon, fax 
och brev) förutom webbaserade format,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 102 – led 1.

Ändringsförslag 183
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelser om biverkningar som 
antas bero på felmedicinering ska 
behandlas med anonymitet och respekt för 
läkarsekretessen.

Or. fr

Motivering

Rädsla för rättsliga påföljder får inte avskräcka hälso- och sjukvårdspersonalen från att 
lämna uppgifter om biverkningar som beror på felaktig medicinering.
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Ändringsförslag 184
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) genomföra allmänna 
informationskampanjer om vikten av att 
rapportera biverkningar,

Or. en

Motivering

Det är lämpligare att uppmana patienter och hälso- och sjukvårdspersonal att lämna sin 
rapportering till behöriga myndigheter i stället för till läkemedelsföretag. Direktrapportering 
till företag skapar problem både när det gäller användarnas privatliv och den medicinska 
återkopplingen. Dessutom kommer de att kunna avgöra om rapporteringen är en 
”biverkning”, en felmedicinering eller något annat. Patientrapportering bör åtföljas av 
informationskampanjer om vikten av att rapportera.

Ändringsförslag 185
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) genomföra allmänna 
informationskampanjer om vikten av att 
rapportera biverkningar,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 102 – led 1.
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Ändringsförslag 186
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) se till att informationen i 
biverkningsrapporterna håller högsta 
möjliga kvalitet, 

(2) se till att informationen i 
biverkningsrapporterna och databaserna
håller högsta möjliga kvalitet, 

Or. en

Ändringsförslag 187
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) se till att informationen i 
biverkningsrapporterna håller högsta 
möjliga kvalitet,

2) se till att informationen i 
biverkningsrapporterna och databaserna 
håller högsta möjliga kvalitet,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 102 – led 1.

Ändringsförslag 188
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – paragraph 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) se till att informationen i 
biverkningsrapporterna håller högsta 
möjliga kvalitet,

2) se till att informationen i 
biverkningsrapporterna och databaserna 
håller högsta möjliga kvalitet,

Or. en

Motivering

Det är lämpligare att uppmana patienter och hälso- och sjukvårdspersonal att lämna sin 
rapportering till behöriga myndigheter i stället för till läkemedelsföretag. Direktrapportering 
till företag skapar problem både när det gäller användarnas privatliv och den medicinska 
återkopplingen. Dessutom kommer de att kunna avgöra om rapporteringen är en 
”biverkning”, en felmedicinering eller något annat. Patientrapportering bör åtföljas av 
informationskampanjer om vikten av att rapportera.

Ändringsförslag 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) genom insamling av information och 
vid behov genom uppföljning av 
biverkningsrapporter se till att alla 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs på deras territorium 
och som är föremål för en 
biverkningsrapport går att identifiera,

3) se till att alla biologiska läkemedel som 
förskrivs, lämnas ut eller säljs på deras 
territorium och som är föremål för en 
rapport om misstänkta biverkningar går 
att identifiera, med hjälp av namnet på 
innehavaren av godkännande för 
försäljning, INN, namnet på läkemedlet 
och batchnumret, i den mån de är 
tillgängliga, genom att använda 
standardformulär och förfaranden som 
utvecklats i enlighet med artikel 25.1 i 
förordning (EG) nr 726/2004 och med 
hänsyn till utvecklingen inom 
Eudravigilance-systemet.

Vid tillämpning av första stycket punkt 1 
får medlemsstaterna föreskriva särskilda 
krav för läkare, apotekare och annan hälso-
och sjukvårdspersonal i fråga om 

Vid tillämpning av första stycket 
punkterna 1 och 3 får medlemsstaterna 
föreskriva särskilda krav för läkare, 
apotekare och annan hälso- och 
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rapportering av misstänkta allvarliga eller 
oförutsedda biverkningar.

sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

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 Ändringsförslag to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the Ändringsförslag 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.

Ändringsförslag 190
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) genom insamling av information och vid 
behov genom uppföljning av 
biverkningsrapporter se till att alla 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs på deras territorium 
och som är föremål för en 
biverkningsrapport går att identifiera,

3) genom insamling av information och vid 
behov genom uppföljning av 
biverkningsrapporter se till att alla 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs på deras territorium 
och som är föremål för en 
biverkningsrapport går att identifiera, med 
hjälp av det innehållsformat och de 
förfaranden som utvecklats i enlighet med 
artikel 25.1 i förordning (EG) nr 726/2004 
och genomföra nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa spårbarhet för biologiska 
läkemedel som lämnats ut till patienter,
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Or. en

Motivering

Det föreslagna tillägget till artikelns led 3 genom ett kompletterande ändringsförslag till 
förordning (EG) nr 726/2004, ger Europeiska läkemedelsmyndigheten i uppdrag att utveckla 
innehåll, format och nödvändiga förfaranden för biverkningsrapportering för biologiska 
läkemedel i syfte att öka effektiviteten för säkerhetsövervakningen av läkemedel på EU-nivå.

Ändringsförslag 191
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – paragraph 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) se till att allmänheten får viktig 
information i god tid som rör 
säkerhetsövervakning vid användning av 
ett läkemedel och att uppgifterna ständigt 
finns tillgängliga för allmänheten,

Or. en

Motivering

Det är lämpligare att uppmana patienter och hälso- och sjukvårdspersonal att lämna sin 
rapportering till behöriga myndigheter i stället för till läkemedelsföretag. Direktrapportering 
till företag skapar problem både när det gäller användarnas privatliv och den medicinska 
återkopplingen. Dessutom kommer de att kunna avgöra om rapporteringen är en 
”biverkning”, en felmedicinering eller något annat. Patientrapportering bör åtföljas av 
informationskampanjer om vikten av att rapportera.

Ändringsförslag 192
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) se till att allmänheten får viktig 
information i god tid som rör 
säkerhetsövervakning vid användning av 
ett läkemedel och att uppgifterna ständigt 
finns tillgängliga för allmänheten,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 102 – led 1.

Ändringsförslag 193
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) se till att allmänheten får viktig 
information i god tid som rör 
säkerhetsövervakning vid användning av 
ett läkemedel och att uppgifterna ständigt 
finns tillgängliga för allmänheten,

Or. en

Ändringsförslag 194
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är lämpligt att rapporteringen om 
misstänkta biverkningar som orsakats av 
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medicineringsfel inte är föremål för eller 
leder till en rättslig åtgärd gentemot den 
som genomför rapporteringen.

Or. it

Motivering

Man kan inte tillåta anonym rapportering av misstänkta biverkningar som orsakats av 
medicineringsfel för att undvika risken för angiveri, utan man bör se till att den som genomför 
en rapportering i god tro inte avstår från att genomföra den på grund av rädsla för 
kommande rättsliga åtgärder gentemot honom/henne.

Ändringsförslag 195
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat får delegera alla 
uppgifter som den åläggs enligt denna 
avdelning till en annan medlemsstat, om 
denna lämnat skriftligt samtycke.

utgår

Den delegerande medlemsstaten ska 
skriftligen informera kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och övriga 
medlemsstater om delegeringen. Den 
delegerande medlemsstaten och 
läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra 
denna information.

Or. en

Motivering

Det åligger varje medlemsstat att upptäcka och följa upp eventuella biverkningar för 
läkemedel som marknadsförs inom deras territorium.
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Ändringsförslag 196
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat får delegera alla 
uppgifter som den åläggs enligt denna 
avdelning till en annan medlemsstat, om 
denna lämnat skriftligt samtycke.

utgår

Den delegerande medlemsstaten ska 
skriftligen informera kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och övriga 
medlemsstater om delegeringen. Den 
delegerande medlemsstaten och 
läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra 
denna information.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat ska vara fullt ansvarig för att upptäcka och följa upp negativa händelser i 
samband med läkemedel som säljs inom dess territorium.

Ändringsförslag 197
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 104 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska vara skyldig att genomföra 
regelbundna granskningar av sitt system 
för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska 
lägga in information om huvudresultaten 
av granskningen i master file för systemet 
för säkerhetsövervakning och, på 

Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska vara skyldig att genomföra 
regelbundna granskningar av sitt system 
för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska 
se till att en plan för korrigerande 
åtgärder upprättas och följs.
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grundval av granskningsresultaten, se till 
att en plan för korrigerande åtgärder 
upprättas och följs.

Or. en

 Motivering

Granskningar är instrument för att förbättra ett företags interna system. Om resultaten måste 
avslöjas kan det leda till manipulerade granskningsrapporter.

Ändringsförslag 198
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 104 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska vara skyldig att genomföra 
regelbundna granskningar av sitt system 
för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska 
lägga in information om huvudresultaten 
av granskningen i master file för systemet 
för säkerhetsövervakning och, på grundval 
av granskningsresultaten, se till att en 
plan för korrigerande åtgärder upprättas 
och följs.

Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska vara skyldig att genomföra 
regelbundna granskningar av sitt system 
för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska 
lägga in information om de ändringar som 
genomförts till följd av granskningen i 
master file för systemet för 
säkerhetsövervakning enligt en plan för 
korrigerande åtgärder.

Or. fr

Motivering

De ändringar som föranleds av resultaten av den interna granskningen enligt en eventuell 
åtgärdsplan om en sådan krävs av granskningsslutsatserna bör läggas in i master file för 
systemet för säkerhetsövervakning. 
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Ändringsförslag 199
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 104 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska vara skyldig att genomföra 
regelbundna granskningar av sitt system 
för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska 
lägga in information om huvudresultaten 
av granskningen i master file för systemet 
för säkerhetsövervakning och, på grundval 
av granskningsresultaten, se till att en plan 
för korrigerande åtgärder upprättas och 
följs.

Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska vara skyldig att genomföra 
årliga granskningar av sitt system för 
säkerhetsövervakning. Innehavaren ska 
lägga in information om huvudresultaten 
av granskningen i master file för systemet 
för säkerhetsövervakning och meddela 
resultaten till den behöriga nationella 
myndigheten före den 31 december varje 
år. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska på grundval av 
granskningsresultaten se till att en plan för 
korrigerande åtgärder upprättas och följs.

Or. fr

Motivering

Skyldigheten att genomföra en regelbunden granskning är inte tillräckligt preciserad. Det bör 
krävas att innehavare av godkännande för försäljning genomför denna granskning varje år.

Ändringsförslag 200
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 104 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) till den behöriga nationella 
myndigheten lämna en detaljerad 
beskrivning av det riskhanteringssystem 
som de planerar att införa,
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Or. fr

Motivering

Riskhanteringsplanerna bör utformas och stå under direkt kontroll av 
hälsovårdsmyndigheterna (särskilt de nationella och regionala systemen för 
säkerhetsövervakning av läkemedel). 

Ändringsförslag 201
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 104 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) integrera den behöriga nationella 
myndighetens krav efter bedömningen,

Or. fr

Motivering

Riskhanteringsplanerna bör utformas och stå under direkt kontroll av 
hälsovårdsmyndigheterna (särskilt de nationella och regionala systemen för 
säkerhetsövervakning av läkemedel).

Ändringsförslag 202
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 204
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga nationella myndigheterna ska 
fortlöpande kontrollera förvaltningen av de 
medel som avsatts för 
säkerhetsövervakning, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning i syfte att 
säkerställa deras oberoende.

Tillräckliga allmänna medel ska anslås 
till verksamhet som rör
säkerhetsövervakning, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning i en omfattning 
som motsvarar uppgifternas krav. De 
behöriga nationella myndigheterna ska 
fortlöpande kontrollera förvaltningen av de 
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medel som avsatts för verksamheten i syfte 
att säkerställa deras oberoende.

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att ta ut avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för de 
behöriga nationella myndigheternas 
fullgörande av dessa uppgifter.

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att myndigheten indirekt tar emot 
kompletterande resurser för 
genomförandet av sin verksamhet, 
förutsatt att dess oberoende strikt 
garanteras.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 205
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga nationella myndigheterna ska 
fortlöpande kontrollera förvaltningen av de 
medel som avsatts för 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning i syfte att 
säkerställa deras oberoende.

Verksamheter som rör
säkerhetsövervakning av läkemedel, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning ska huvudsakligen 
garanteras genom allmänna medel från 
medlemsstaten eller EU. De behöriga 
nationella myndigheterna ska fortlöpande 
kontrollera förvaltningen av de medel som 
avsatts för säkerhetsövervakning, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning i syfte att säkerställa 
deras oberoende.

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att ta ut avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för de 
behöriga nationella myndigheternas
fullgörande av dessa uppgifter.

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att myndigheten mottar 
kompletterande medel för fullgörandet av 
sina uppgifter, såsom avgifter från 
innehavarna av godkännanden för 
försäljning, förutsatt att myndighetens 
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oberoende strikt garanteras.

Or. fr

Motivering

Det är de offentliga myndigheternas sak att finansiera säkerhetsövervakningen av läkemedel 
eftersom de ska skydda folkhälsan och har påtagit sig ansvaret att meddela godkännanden. 
Alla potentiella intressekonflikter måste undvikas. 

Ändringsförslag 206
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 105 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte utgöra något 
hinder för att ta ut avgifter från 
innehavarna av godkännanden för 
försäljning för de behöriga nationella 
myndigheternas fullgörande av dessa 
uppgifter.

utgår

Or. en

Motivering

Säkerhetsövervakningsverksamhet bör finansieras med offentliga medel, inte bara för att 
säkerställa att de är oberoende, utan även på grund av att medlemsstaterna bör bära hela 
ansvaret för säkerhetsövervakningarna (även för deras finansiering), eftersom det är de som 
bär de kostnader som hör samman med biverkningarna i form av både sjuklighet och 
dödlighet. Enligt Europeiska kommissionen ”beräknas 5 procent av alla sjukhusvistelser bero 
på en biverkning av läkemedel, 5 procent av alla sjukhuspatienter drabbas av en biverkning 
och biverkningar är den femte vanligaste orsaken till dödsfall på sjukhus”.



PE438.412v02-00 128/183 AM\808932SV.doc

SV

Ändringsförslag 207
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 105 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte utgöra något 
hinder för att ta ut avgifter från 
innehavarna av godkännanden för 
försäljning för de behöriga nationella 
myndigheternas fullgörande av dessa 
uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 208
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska skapa och 
underhålla en nationell webbportal för 
läkemedelssäkerhet som ska vara kopplad 
till den europeiska webbportal för 
läkemedelssäkerhet som skapats i enlighet 
med artikel 26 i förordning (EG) 
nr 726/2004. Genom de nationella 
webbplatserna för läkemedelssäkerhet ska 
medlemsstaterna offentliggöra minst 
följande:

Varje medlemsstat ska skapa och 
underhålla en nationell webbportal för 
läkemedel, inklusive en särskild webbsida 
om läkemedelssäkerhet, som ska vara 
kopplad till den europeiska webbportal för 
läkemedelssäkerhet som skapats i enlighet 
med artikel 26 i förordning (EG) 
nr 726/2004. Genom de nationella 
webbplatserna för läkemedelssäkerhet ska 
medlemsstaterna offentliggöra minst 
följande:

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör ha en nationell portal där läkemedelsmyndigheterna kan erbjuda 
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allmänheten information av hög kvalitet om läkemedel. De flesta länder har redan en sådan 
portal som källa till bekräftad och tillförlitlig information om läkemedel, och detta 
ändringsförslag har till syfte att fastställa den rättsliga grunden för sådana portaler som svar 
på Europeiska kommissionens rapport om nuvarande praxis när det gäller tillhandahållandet 
av information om läkemedel till patienter. Webbportalen bör innehålla ett särskilt område 
för all information som hör samman med säkerhetsfrågor och säkerhetsövervakning.

Ändringsförslag 209
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska skapa och 
underhålla en nationell webbportal för 
läkemedelssäkerhet som ska vara kopplad 
till den europeiska webbportal för 
läkemedelssäkerhet som skapats i enlighet 
med artikel 26 i förordning (EG) 
nr 726/2004. Genom de nationella 
webbplatserna för läkemedelssäkerhet ska 
medlemsstaterna offentliggöra minst 
följande:

Varje medlemsstat ska skapa och 
underhålla en nationell webbportal för 
läkemedel, inklusive en särskild webbsida 
om läkemedelssäkerhet, som ska vara 
kopplad till den europeiska webbportal för 
läkemedelssäkerhet som skapats i enlighet 
med artikel 26 i förordning (EG) 
nr 726/2004. Genom de nationella 
webbplatserna för läkemedelssäkerhet ska 
medlemsstaterna offentliggöra minst 
följande:

1) Bipacksedlarna för de läkemedel som 
är tillgängliga på den nationella 
marknaden på det nationella språket (och 
i förekommande fall en länk till 
databasen EMEA EudraPharm).
2) En sammanfattning av 
produktegenskaperna och eventuella 
villkor som fastställs i enlighet med 
artiklarna 21a, 22 och 22a, jämte 
eventuella tidsfrister för deras 
uppfyllande, för varje läkemedel som de 
har godkänt.
3) Analysrapporten.
Med hjälp av de nationella webbsidorna 
för läkemedel ska medlemsstaterna minst 
offentliggöra följande:
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(1) Riskhanteringssystem för läkemedel 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning.

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

(2) En förteckning över läkemedel som står 
under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004.

(2) En förteckning över läkemedel som står 
under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004.

(3) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och som bygger på de 
blanketter som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

(3) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och som bygger på de 
blanketter som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

(4) Dagordningar för möten i kommittén 
för säkerhetsövervakning och protokoll 
från dess möten, jämte de beslut som har 
fattats, detaljer om röster och 
röstförklaringar, inklusive 
minoritetsuppfattningar.

Or. en

Motivering

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 Ändringsförslag 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 Ändringsförslag 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.
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Ändringsförslag 210
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Bipacksedlarna för de läkemedel som 
är tillgängliga på den nationella 
marknaden på det nationella språket (och 
i förekommande fall en länk till 
databasen EMEA EudraPharm).

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 106 – inledningen.

Ändringsförslag 211
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) En sammanfattning av 
produktegenskaperna och eventuella 
villkor som fastställs i enlighet med 
artiklarna 21a, 22 och 22a, jämte 
eventuella tidsfrister för deras 
uppfyllande, för varje läkemedel som de 
har godkänt.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 106 – inledningen.
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Ändringsförslag 212
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led -1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Analysrapporterna jämte de 
regelbundna rapporterna om 
säkerhetsuppdateringar som lämnas av 
innehavare av godkännanden för 
försäljning till hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 106 – inledningen.

Ändringsförslag 213
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) En sammanfattning av
riskhanteringssystem för läkemedel som 
godkänts i enlighet med denna förordning.

Or. fr

Motivering

Informationen till allmänheten i webbportalen bör vara fullständig men inte komplicerad.
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Ändringsförslag 214
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 106 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Detaljerade beskrivningar av
riskhanteringssystem och detaljerade 
protokoll för studier efter det att 
produkten godkänts för läkemedel som 
godkänts i enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 106 – inledningen.

Ändringsförslag 215
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Article 106 – leden 1–3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) En sammanfattning av 
riskhanteringssystem för läkemedel som 
godkänts i enlighet med denna förordning.

(2) En förteckning över läkemedel som 
står under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004.

(2) En förteckning över läkemedel enligt 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004
vars godkännande är föremål för vissa 
villkor eller krav.

(3) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och som bygger på de 
blanketter som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

(3) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och som bygger på de 
blanketter som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.



PE438.412v02-00 134/183 AM\808932SV.doc

SV

(4) Den senaste elektroniska versionen av 
bipacksedeln och en sammanfattning av 
produktegenskaperna för alla befintliga 
och nya läkemedel.
(5) En kortfattad dokumenthistorik över 
ändringar som har gjorts av 
produktinformationen.
All information på webbportalerna för 
säkerhet, inklusive all ovanstående 
information, ska presenteras på ett sätt 
som kan förstås av allmänheten. 

Or. en

Motivering

Information om nationella webbportaler för säkerhet bör presenteras på ett enkelt och 
begripligt sätt. Samtidigt som det i lagstiftningen föreskrivs att mycket detaljerad information 
ska offentliggöras på de nationella säkerhetsportalerna innehåller den ingen hänvisning till 
nyckelinformationen för att säkerställa en säker användning av läkemedel. Det är därför som 
bipacksedeln bör göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och som bygger på de 
blanketter som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

(3) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal, i förekommande fall,
och patienter kan använda för att 
rapportera misstänkta biverkningar och 
som bygger på de blanketter som avses i 
artikel 25 i förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att införliva ”risk för miljön” i bedömningen av risk/nytta-
förhållandet. Detta införlivande finns redan i lagstiftningen för veterinära läkemedel, och 
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införlivandet i lagstiftningen för humanläkemedel rekommenderas i Europeiska miljöbyråns 
tekniska rapport nr 1/2010. Det primära syftet är att skydda folkhälsan utan att äventyra 
patienternas tillgång till viktiga läkemedel.

Ändringsförslag 217
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Dagordningar för möten i kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
samordningsgruppen och protokoll från 
dess möten, jämte de beslut som har 
fattats, detaljer om röster och 
röstförklaringar, inklusive 
minoritetsuppfattningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 106 – inledningen.

Ändringsförslag 218
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Begäranden från den nationella 
behöriga myndigheten till innehavaren av 
godkännandet för försäljning att driva ett 
riskhanteringssystem eller genomföra en 
studie efter det att produkten godkänts, 
jämte de förklaringar som lämnas av 
innehavaren av godkännandet för 
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försäljning till den nationella behöriga 
myndigheten vid behov och den behöriga 
myndighetens slutgiltiga beslut.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 106 – inledningen.

Ändringsförslag 219
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts.

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om. De ska ange om 
biverkningarna uppkommit vid normal 
dosering av humanläkemedel i 
profylaktiskt eller diagnostiskt syfte eller 
för behandling av en sjukdom, för att 
återställa, korrigera eller modifiera en 
fysiologisk funktion, till följd av 
felmedicinering eller till följd av en 
användning som strider mot den 
godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper. Detta gäller
oavsett om biverkningarna rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts.

Or. fr

Motivering

Om begreppet ”biverkningar” utvidgas till att omfatta sekundära effekter som är resultatet av 
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felmedicinering eller användning som strider mot den godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper (inklusive felaktig användning och läkemedelsmissbruk) blir det 
möjligt att mer generellt fånga upp sekundära effekter som kan vara skadliga för patienterna. 
Det är dock viktigt att klart särskilja mellan sekundära effekter som uppkommit av normal 
användning och övriga fall. Denna åtskillnad bör framgå av rapporteringsförfarandet.

Ändringsförslag 220
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts.

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av hälso- och sjukvårdspersonal 
eller om de inträffar i samband med en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att se till att 
dessa rapporter finns tillgängliga på en och 
samma plats i gemenskapen.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att se till att 
dessa rapporter finns tillgängliga på en och 
samma plats i gemenskapen.

Genom undantag från första stycket ska 
misstänkta biverkningar som inträffar i 
samband med en klinisk prövning 
registreras och rapporteras i enlighet med 
direktiv 2001/20/EG.

Genom undantag från första stycket ska 
misstänkta biverkningar som inträffar i 
samband med en klinisk prövning 
registreras och rapporteras i enlighet med 
direktiv 2001/20/EG.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. de

Motivering

Det verkar inte meningsfullt att patienter rapporterar om oönskade effekter av läkemedel
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direkt till tillverkaren. Patienten bör i första hand vända sig till sin läkare eller till apoteket i 
sådana frågor. Därutöver kan rapportering även ske via nationella webbportaler.
Tillverkaren behöver inte kunna härleda rapporterna till patienten, och detta bör dessutom 
undvikas av sekretesskäl. 

Ändringsförslag 221
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen som de får kännedom om, 
oavsett om de rapporteras spontant av 
patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en klinisk prövning eller en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att se till att 
dessa rapporter finns tillgängliga på en 
och samma plats i gemenskapen.
Genom undantag från första stycket ska 
misstänkta biverkningar som inträffar i 
samband med en klinisk prövning 
registreras och rapporteras i enlighet med 
direktiv 2001/20/EG.

Misstänkta biverkningar som inträffar i 
samband med en klinisk prövning 
registreras och rapporteras även i enlighet 
med direktiv 2001/20/EG.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska till de nationella behöriga 
myndigheterna lämna rapporter om 
misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal inom 45 dagar efter 
mottagandet av rapporterna. Innehavaren 
av godkännandet för försäljning ska 
informera patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen om att rapporten har 
lämnats till den behöriga myndigheten, 
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som ska vara ansvarig för dess 
uppföljning.
De nationella behöriga myndigheterna får 
inte vägra att ta emot rapporter om 
misstänkta biverkningar som tas emot per 
post, telefon, fax eller i elektroniskt 
format från patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
elektronisk väg till den databas och det 
nätverk för databehandling (nedan 
kallade Eudravigilance-databasen) som 
avses i artikel 24 i förordning (EG) 
nr 726/2004 lämna information om alla 
misstänkta allvarliga biverkningar i 
gemenskapen och i tredjeland inom 15 
dagar efter att de har mottagit rapporten, 
eller om en rapport inte lämnats, efter att 
de har fått kännedom om händelsen.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
elektronisk väg till de nationella behöriga 
myndigheterna lämna information om alla 
misstänkta allvarliga biverkningar i 
gemenskapen och i tredjeland inom 15 
dagar efter att de har mottagit rapporten, 
eller om en rapport inte lämnats, efter att 
de har fått kännedom om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått 
kännedom om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
de nationella behöriga myndigheterna
lämna information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar på de 
marknader där de bedriver verksamhet
inom 45 dagar efter att de har mottagit 
rapporten, eller om en rapport inte lämnats, 
efter att de har fått kännedom om 
händelsen.

När det gäller läkemedel som innehåller 
sådana aktiva substanser som avses i den 
förteckning över publikationer som 
bevakas av läkemedelsmyndigheten enligt 
artikel 27 i förordning (EG) nr 726/2004, 
ska innehavare av godkännande för 
försäljning inte vara skyldiga att till 
Eudravigilance-databasen rapportera 
misstänkta biverkningar som registrerats i 
den förtecknade medicinska litteraturen, 
men de ska bevaka all annan medicinsk 
litteratur och rapportera alla misstänka 
biverkningar.

När det gäller läkemedel som innehåller 
sådana aktiva substanser som avses i den 
förteckning över publikationer som 
bevakas av läkemedelsmyndigheten enligt 
artikel 27 i förordning (EG) nr 726/2004, 
ska innehavare av godkännande för 
försäljning inte vara skyldiga att rapportera 
misstänkta biverkningar som registrerats i 
den förtecknade medicinska litteraturen, 
men de ska bevaka all annan medicinsk 
litteratur och rapportera alla misstänka 
biverkningar.

4. Medlemsstaterna ska ha tillgång till 
biverkningsrapporterna i Eudravigilance-
databasen och ska bedöma kvaliteten på 

4. Medlemsstaterna ska bedöma kvaliteten 
på uppgifterna från innehavarna av 
godkännande för försäljning. De ska i 
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uppgifterna från innehavarna av 
godkännande för försäljning. De ska i 
förekommande fall involvera patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal i 
uppföljningen av mottagna rapporter och 
kräva att innehavarna av godkännande 
för försäljning följer upp dessa rapporter. 
Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att 
rapportera all mottagen 
uppföljningsinformation till 
Eudravigilance-databasen.

förekommande fall involvera patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal i 
uppföljningen av mottagna rapporter.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaternas behöriga myndigheter har en tydlig bild av de 
biverkningar som förekommer i landet. Genom kravet att rapporteringen fungerar genom 
systemet för säkerhetsövervakning i den medlemsstat där biverkningen inträffade kan 
kvaliteten på innehållet i Eudravigilance-databasen säkerställas.

Vidare kommer en centralisering av all rapportering på EU-nivå utan någon regional eller 
nationell analys att späda ut och ändra uppgifterna, hindra en detaljerad analys och tolkning, 
vilket i slutänden gör Eudravigilance-databasen ineffektiv.

Ändringsförslag 222
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte är motiverat på grunder som 
hör samman med säkerhetsövervakning 
ska enskilda medlemsstater inte införa 
ytterligare rapporteringskrav på 
innehavare av godkännanden för 
försäljning.

Or. en
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Motivering

Ett av målen med kommissionens förslag, och såsom anges i skäl 5 till förordningen, är att 
inga ytterligare nationella krav följer av dess genomförande. Ytterligare nationella krav 
kräver en mängd resurser och tid för både myndigheter och innehavare av godkännanden för 
försäljning och kan till och med omöjliggöra en samordnad signalupptäckt.

Ändringsförslag 223
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts.

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av hälso- och sjukvårdspersonal 
eller om de inträffar i samband med en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att se till att 
dessa rapporter finns tillgängliga på en och 
samma plats i gemenskapen.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att se till att 
dessa rapporter finns tillgängliga på en och 
samma plats i gemenskapen.

Genom undantag från första stycket ska 
misstänkta biverkningar som inträffar i 
samband med en klinisk prövning 
registreras och rapporteras i enlighet med 
direktiv 2001/20/EG.

Genom undantag från första stycket ska 
misstänkta biverkningar som inträffar i 
samband med en klinisk prövning 
registreras och rapporteras i enlighet med 
direktiv 2001/20/EG.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. de
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Motivering

Det verkar inte meningsfullt att patienter rapporterar om oönskade effekter av läkemedel
direkt till tillverkaren. Patienten bör i första hand vända sig till sin läkare eller till apoteket i 
sådana frågor. Därutöver kan rapportering även ske via nationella webbportaler. 
Tillverkaren behöver inte kunna härleda rapporterna till patienten, och detta bör dessutom 
undvikas av sekretesskäl.

Ändringsförslag 224
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning måste till de behöriga 
nationella myndigheterna vidarebefordra
rapporter om misstänkta biverkningar som 
lämnats av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal inom sju dagar efter 
mottagandet av rapporten. Innehavaren 
av godkännandet för försäljning måste 
informera patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen om att rapporten har 
vidarebefordrats till de behöriga 
myndigheterna, som kommer att vara 
ansvariga för uppföljningen.

Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
involvera patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal i uppföljningen av 
rapporter som de tar emot.
De nationella behöriga myndigheterna får 
inte vägra att ta emot rapporter om 
misstänkta biverkningar som tas emot via 
post, telefon, fax eller i elektroniskt 
format från patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en
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Motivering

Användningen av webbformatet för rapportering (förordningen, artikel 25) kan lösa 
problemet med fullständigheten, men rapportering via Internet skulle även utesluta en stor del 
av befolkningen från denna möjlighet/rättighet, nämligen äldre och personer som inte kan 
använda datorer. Av denna anledning bör konsumenter ha större möjligheter att rapportera 
än bara via Internet (i USA låter exempelvis FDA (läkemedelsverket) konsumenterna att 
rapportera via Internet, post, fax och telefon).

Ändringsförslag 225
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt eller på annat lämpligt sätt av 
patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att rapporteringen av biverkningar inte hindras av tekniska skäl. En del 
personer har faktiskt inte den nödvändiga tillgången till Internet eller har svårt att utnyttja 
Internet.

Ändringsförslag 226
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
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Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen. Innehavare av 
godkännanden för försäljning av 
läkemedel som har godkänts på grundval 
av artikel 10a och innehavare av 
registreringar av läkemedel som avses i 
artiklarna 14–16a ska vara undantagna 
från kravet ovan.

Or. en

Motivering

Det föreslagna nya kravet att läkemedelsbolag ska rapportera alla icke allvarliga misstänkta 
biverkningar (inklusive konsumentrapporter som inte har bekräftats av läkare) kommer att ha 
mycket stor effekt på arbetsbördan för både industrin och tillsynsmyndigheterna, eftersom de 
flesta fallen är icke allvarliga obekräftade konsumentrapporter. Utöver den enormt stora 
dräneringen av resurser för säkerhetsövervakning kommer insamlandet av sådana uppgifter 
inte att bidra med något mervärde ur folkhälsoperspektiv för gamla läkemedel. Det kan 
tvärtom skada upptäckten av eventuella nya säkerhetssignaler. 

Ändringsförslag 227
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 3 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
elektronisk väg till den databas och det 
nätverk för databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen) som avses i 
artikel 24 i förordning (EG) nr 726/2004 
lämna information om alla misstänkta 
allvarliga biverkningar i gemenskapen och 
i tredjeland inom 15 dagar efter att de har 
mottagit rapporten, eller om en rapport inte 

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
elektronisk väg till den databas och det 
nätverk för databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen) som avses i
artikel 24 i förordning (EG) nr 726/2004 
lämna information om alla misstänkta 
allvarliga biverkningar i unionen och i 
tredjeland. De ska ange om 
biverkningarna uppkommit vid normal 
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lämnats, efter att de har fått kännedom om 
händelsen.

dosering av humanläkemedel i 
profylaktiskt eller diagnostiskt syfte eller 
för behandling av en sjukdom, för att 
återställa, korrigera eller modifiera en 
fysiologisk funktion, till följd av 
felmedicinering eller till följd av en 
användning som strider mot den 
godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper. De ska lämna 
informationen inom 15 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen. De ska ange om 
biverkningarna uppkommit vid normal 
dosering av humanläkemedel i 
profylaktiskt eller diagnostiskt syfte eller 
för behandling av en sjukdom, för att 
återställa, korrigera eller modifiera en 
fysiologisk funktion eller till följd av en 
användning som strider mot den 
godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper. De ska lämna 
informationen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Or. fr

Motivering

Om begreppet ”biverkningar” utvidgas till att omfatta sekundära effekter som är resultatet av 
felmedicinering eller användning som strider mot den godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper (inklusive felaktig användning och läkemedelsmissbruk) blir det 
möjligt att mer generellt fånga upp sekundära effekter som kan vara skadliga för patienterna. 
Det är dock viktigt att klart särskilja mellan sekundära effekter som uppkommit av normal 
användning och övriga fall. Denna åtskillnad bör framgå av rapporteringsförfarandet.
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Ändringsförslag 228
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 3 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
elektronisk väg till den databas och det 
nätverk för databehandling (nedan 
kallade Eudravigilance-databasen) som 
avses i artikel 24 i förordning (EG) 
nr 726/2004 lämna information om alla 
misstänkta allvarliga biverkningar i 
gemenskapen och i tredjeland inom 15 
dagar efter att de har mottagit rapporten, 
eller om en rapport inte lämnats, efter att 
de har fått kännedom om händelsen.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
elektronisk väg till de nationella behöriga 
myndigheterna lämna information om alla 
misstänkta allvarliga biverkningar i 
gemenskapen och i tredjeland inom 15 
dagar efter att de har mottagit rapporten, 
eller om en rapport inte lämnats, efter att 
de har fått kännedom om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
de nationella behöriga myndigheterna
lämna information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar på de 
marknader där de bedriver verksamhet, 
inom 45 dagar efter att de har mottagit 
rapporten, eller om en rapport inte lämnats, 
efter att de har fått kännedom om 
händelsen.

Or. en

Ändringsförslag 229
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ha tillgång till 4. Medlemsstaterna ska bedöma kvaliteten 
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biverkningsrapporterna i Eudravigilance-
databasen och ska bedöma kvaliteten på 
uppgifterna från innehavarna av 
godkännande för försäljning. De ska i 
förekommande fall involvera patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal i 
uppföljningen av mottagna rapporter och 
kräva att innehavarna av godkännande 
för försäljning följer upp dessa rapporter. 
Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att 
rapportera all mottagen 
uppföljningsinformation till 
Eudravigilance-databasen.

på uppgifterna från innehavarna av 
godkännande för försäljning. De ska i 
förekommande fall involvera patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal i 
uppföljningen av mottagna rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 230
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ha tillgång till 
biverkningsrapporterna i Eudravigilance-
databasen och ska bedöma kvaliteten på 
uppgifterna från innehavarna av 
godkännande för försäljning. De ska i 
förekommande fall involvera patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal i 
uppföljningen av mottagna rapporter och 
kräva att innehavarna av godkännande 
för försäljning följer upp dessa rapporter. 
Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att 
rapportera all mottagen 
uppföljningsinformation till 
Eudravigilance-databasen.

4. Medlemsstaterna ska ha tillgång till 
biverkningsrapporterna i Eudravigilance-
databasen och ska bedöma kvaliteten på 
uppgifterna från innehavarna av 
godkännande för försäljning.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter.

Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal. När det 
gäller misstänkta biverkningar som 
rapporteras av patienter får 
medlemsstaterna avgöra om dessa ska 
rapporteras direkt eller via hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 232
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal och 

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal och 
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patienter patienter och ange om biverkningarna 
uppkommit vid normal dosering av 
humanläkemedel i profylaktiskt eller 
diagnostiskt syfte eller för behandling av 
en sjukdom, för att återställa, korrigera 
eller modifiera en fysiologisk funktion, till 
följd av felmedicinering eller till följd av 
en användning som strider mot den 
godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper.

Or. fr

Motivering

Om begreppet ”biverkningar” utvidgas till att omfatta sekundära effekter som är resultatet av 
felmedicinering eller användning som strider mot den godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper (inklusive felaktig användning och läkemedelsmissbruk) blir det 
möjligt att mer generellt fånga upp sekundära effekter som kan vara skadliga för patienterna. 
Det är dock viktigt att klart särskilja mellan sekundära effekter som uppkommit av normal 
användning och övriga fall. Denna åtskillnad bör framgå av rapporteringsförfarandet.

Ändringsförslag 233
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet eller på annat lämpligt 
sätt.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att rapporteringen av biverkningar inte hindras av tekniska skäl. En del 
personer har faktiskt inte den nödvändiga tillgången till Internet eller har svårt att utnyttja 
Internet.
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Ändringsförslag 234
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 107a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar kan lämnas genom 
de nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Or. de

Motivering

Flertalet misstänkta fall rapporteras per brev eller fax. Elektronisk rapportering som enda 
möjlighet skulle kunna leda till minskad benägenhet att rapportera (just för 
sjukvårdspersonal). Därför bör det vara möjligt att rapportera på flera olika sätt.

Ändringsförslag 235
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 107a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar kan lämnas genom 
de nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Or. de

Motivering

Det har visat sig att flertalet misstänkta fall rapporteras per brev eller fax. Elektronisk 
rapportering som enda möjlighet skulle kunna leda till minskad benägenhet att rapportera 
(just för sjukvårdspersonal). Därför bör det vara möjligt att rapportera på flera olika sätt.
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Ändringsförslag 236
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel eller om oönskade 
effekter av läkemedel vid användning av 
läkemedlet på andra än godkända 
indikationer, som de får kännedom om i 
samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar,
skickas till Eudravigilance-databasen och 
görs tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

Or. de

Motivering

I och med att kriteriet ”normal dosering” har strukits i definitionen av biverkan (artikel 1.11) 
omfattas även medicineringsfel och icke-godkänd användning, s.k. off-label-use. I rapporter 
om oönskade effekter av läkemedel bör man därför också ange om effekterna uppstått vid en 
användning som läkemedlet är godkänt för. I databasen ska upplysningar om sådan icke-
godkänd användning registreras, eftersom det har betydelse för bedömningen av nytta och 
risker.
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Ändringsförslag 237
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till Eudravigilance-
databasen inom 15 dagar efter mottagandet 
av de rapporter som avses i punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till Eudravigilance-
databasen inom 15 dagar efter mottagandet 
av de rapporter som avses i punkt 1 och 
ange om biverkningarna uppkommit vid 
normal dosering av humanläkemedel i 
profylaktiskt eller diagnostiskt syfte eller 
för behandling av en sjukdom, för att 
återställa, korrigera eller modifiera en 
fysiologisk funktion, till följd av 
felmedicinering eller till följd av en 
användning som strider mot den 
godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper.

Or. fr

Motivering

Om begreppet ”biverkningar” utvidgas till att omfatta sekundära effekter som är resultatet av 
felmedicinering eller användning som strider mot den godkända sammanfattningen av 
produktens egenskaper (inklusive felaktig användning och läkemedelsmissbruk) blir det 
möjligt att mer generellt fånga upp sekundära effekter som kan vara skadliga för patienterna. 
Det är dock viktigt att klart särskilja mellan sekundära effekter som uppkommit av normal 
användning och övriga fall. Denna åtskillnad bör framgå av rapporteringsförfarandet.

Ändringsförslag 238
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
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om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

om medicineringsfel eller om oönskade 
effekter av läkemedel vid användning av 
läkemedlet på andra än godkända 
indikationer, som de får kännedom om i 
samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar,
skickas till Eudravigilance-databasen och 
görs tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

Or. de

Motivering

I och med att kriteriet ”normal dosering” har strukits i definitionen av biverkan (artikel 1.11) 
omfattas även medicineringsfel och icke-godkänd användning, s.k. off-label-use. I rapporter 
om oönskade effekter av läkemedel bör man därför också ange om effekterna uppstått vid en 
användning som läkemedlet är godkänt för. I databasen ska upplysningar om sådan icke-
godkänd användning registreras, eftersom det har betydelse för bedömningen av nytta och 
risker.

Ändringsförslag 239
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal och
patienter.

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal, 
innehavare av godkännande för 
försäljning samt genom rapportering av 
felmedicinering och program för 
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förebyggande.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar kan lämnas genom 
de nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet samt genom e-post, 
telefon och fax.

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till Eudravigilance-
databasen inom 15 dagar efter mottagandet 
av de rapporter som avses i punkt 1. 

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till Eudravigilance-
databasen inom 15 dagar efter mottagandet 
av de rapporter som avses i punkt 1.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska ha tillgång till dessa 
rapporter genom Eudravigilance-databasen.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning, hälso- och sjukvårdspersonal 
och allmänheten ska ha tillgång till dessa 
rapporter genom Eudravigilance-databasen, 
som måste vara ständigt tillgänglig utan 
dröjsmål.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till och görs tillgängliga för
Eudravigilance-databasen, alla 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten samt 
oberoende program för rapportering av 
felmedicinering och program för 
förebyggande. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

Or. en

Ändringsförslag 240
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter.

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal, 
innehavare av godkännande för 
försäljning samt genom rapportering av 
felmedicinering och program för 
förebyggande.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar kan lämnas genom 
de nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet samt genom e-post, 
telefon och fax.

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till Eudravigilance-
databasen inom 15 dagar efter 
mottagandet av de rapporter som avses i 
punkt 1. 

2. Medlemsstaterna ska inom 30 dagar 
efter mottagandet av de rapporter som 
avses i punkt 1 på elektronisk väg till den 
databas och det nätverk för 
databehandling som avses i artikel 24 i 
förordning (EG) nr 726/2004 (nedan 
kallade Eudravigilance-databasen) lämna 
information om samtliga biverkningar 
som förekommer på deras territorium.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska ha tillgång till dessa 
rapporter genom Eudravigilance-databasen.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning, hälso- och sjukvårdspersonal 
och allmänheten ska ha tillgång till dessa 
rapporter genom Eudravigilance-databasen, 
som måste vara ständigt tillgänglig utan 
dröjsmål.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar görs 
tillgängliga för Eudravigilance-databasen,
alla myndigheter som ansvarar för
patientsäkerhet i den medlemsstaten. De 
ska också se till att de myndigheter som 
ansvarar för läkemedel i den 
medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.
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Or. en

Motivering

Det är avgörande att medlemsstaternas behöriga myndigheter har en klar bild över de 
biverkningar som inträffar på deras territorium. Genom att kräva att rapporteringen sker 
genom systemet för säkerhetsövervakning i den medlemsstat där biverkningen inträffade kan 
man garantera kvaliteten på innehållet i Eudravigilance-databasen. 

Dessutom kommer man att späda ut och förändra uppgifterna om man centraliserar all 
rapportering till EU-nivå utan någon regional eller nationell analys, vilket hindrar en 
detaljerad analys och tolkning som i slutändan skulle göra Eudravigilance-databasen 
ineffektiv.

Ändringsförslag 241
Anne Delvaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter.

1. Medlemsstaterna ska registrera alla 
misstänkta biverkningar som inträffar på 
deras territorium och som har delgetts dem 
av hälso- och sjukvårdspersonal, 
innehavare av godkännande för 
försäljning samt genom rapportering av 
felmedicinering och program för 
förebyggande.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar kan lämnas genom 
de nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet samt genom e-post, 
telefon och fax.

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till Eudravigilance-
databasen inom 15 dagar efter 
mottagandet av de rapporter som avses i 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska inom 15 dagar 
efter mottagandet av de rapporter som 
avses i punkt 1 på elektronisk väg till den 
databas och det nätverk för 
databehandling som avses i artikel 24 i 
förordning (EG) nr 726/2004 (nedan 
kallade Eudravigilance-databasen) lämna 
information om samtliga biverkningar 



AM\808932SV.doc 157/183 PE438.412v02-00

SV

som förekommer på deras territorium 
inom 15 dagar efter mottagandet av 
rapporten, eller i avsaknad av rapport, 
ionm 15 dagar efter den dag den den 
behöriga myndigheten fick kännedom om 
händelsen. 

Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska ha tillgång till dessa 
rapporter genom Eudravigilance-databasen.

Innehavarna av godkännande för 
försäljning, hälso- och sjukvårdspersonal 
och allmänheten ska ha tillgång till dessa 
rapporter genom Eudravigilance-databasen, 
som måste vara ständigt tillgänglig utan 
dröjsmål.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till och görs tillgängliga för
Eudravigilance-databasen, alla 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten samt 
oberoende program för rapportering av 
felmedicinering och program för 
förebyggande. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om.

Or. en

Ändringsförslag 242
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter till 

1. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter till 
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läkemedelsmyndigheten med följande 
innehåll:

läkemedelsmyndigheten i följande fall:

a) Sammanfattningar av uppgifter som är 
relevanta för bedömningen av nyttan och 
riskerna med läkemedlet.

a) om denna skyldighet i enlighet med 
artiklarna 21a eller 22 är ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
eller

b) vetenskaplig utvärdering av 
risk/nyttaförhållandet för läkemedlet.

b) om det i enlighet med artikel 107c.3 
och 107c.4 har fastställts ett 
referensdatum för gemenskapen och ett 
inlämningsintervall för de periodiska 
säkerhetsrapporterna, med förbehåll för 
villkoren i artikel 107c.5.

Den utvärdering som avses i led b ska 
grundas på tillgängliga uppgifter, bl.a. 
från kliniska prövningar vid icke 
godkända indikationer och populationer.
De periodiska säkerhetsrapporterna ska 
lämnas in elektroniskt.
2. Läkemedelsmyndigheten ska lämna den 
rapport som avses i punkt 1 till 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel, kommittén för 
humanläkemedel och 
samordningsgruppen.

2. De periodiska säkerhetsrapporterna ska 
innehålla följande:

a) en vetenskaplig utvärdering av 
risk/nytta-förhållandet för läkemedlet.
b) alla uppgifter som hör samman med 
försäljningsvolymen av läkemedlet och 
uppgifter som innehas av innehavaren av 
godkännandet och som avser 
förskrivningsvolymen.
Den utvärdering som avses i led b ska 
grundas på tillgängliga uppgifter, bl.a. 
från kliniska prövningar vid icke 
godkända indikationer och populationer.
De periodiska säkerhetsrapporterna ska 
lämnas in elektroniskt.

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden 
för försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare 
av registrering av läkemedel som avses i 
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artikel 14 eller 16a vara skyldiga att 
lämna periodiska säkerhetsrapporter om 
dessa läkemedel endast om
a) denna skyldighet i enlighet med 
artikel 21a eller 22 är ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
eller
b) det i enlighet med artikel 107c.3 och 
107c.4 har fastställts ett referensdatum 
för gemenskapen och ett 
inlämningsintervall för de periodiska 
säkerhetsrapporterna, med förbehåll för 
villkoren i artikel 107c.5.

Or. en

Motivering

Det förefaller omotiverat att undanta generiska läkemedel osv., medan periodiska 
säkerhetsrapporter för vissa gamla originalläkemedel kanske inte alltid är nödvändiga. Det 
är rimligare att tillämpa samma system för alla typer av läkemedel. 

Ändringsförslag 243
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107b – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast om

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast vart tredje år utom i 
följande fall:

Or. fr
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 Motivering

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Ändringsförslag 244
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107b – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast om

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artiklarna 10, 10a, 10c och 16 och 
innehavare av registrering av läkemedel 
som avses i artikel 14 eller 16a vara 
skyldiga att lämna periodiska 
säkerhetsrapporter om dessa läkemedel 
endast om

Or. en

Motivering

Homeopatiska läkemedel kombinerar kvalitet och en låg riskprofil baserat på en lång 
erfarenhet och tradition inom EU. Det gäller även för de homeopatiska läkemedel som har 
beviljats försäljningsgodkännande i enlighet med artikel 16. Dessa produkter bör omfattas av 
detta undantag på samma sätt som andra jämförelsevis säkra produkter.
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Ändringsförslag 245
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107b – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden 
för försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast om

3. Innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artiklarna 14–16a ska inte vara skyldiga 
att lämna periodiska säkerhetsrapporter om 
dessa läkemedel. Genom undantag ska 
innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel vara skyldiga at 
lämna periodiska säkerhetsrapporter om

Or. en

Motivering

Undantaget för väletablerade läkemedel från att lämna in periodiska säkerhetsrapporter 
motiveras av att dessa läkemedel har funnits på marknaden en lång tid och deras 
säkerhetsprofil är välkänd och dokumenterad. Till följd av detta förefaller det onödigt att 
myndigheterna ska kräva rapporter för dessa läkemedel. Det verkar även betungande för 
innehavare av godkännanden och förefaller sakna värde för konsumentsäkerheten. 
Undantagets aktuella ordalydelse i kommissionens förslag är emellertid tvetydig och bör 
klargöras. 

Ändringsförslag 246
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107b – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artiklarna 10, 10a eller 10c och 16 och 
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registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast om

innehavare av registrering av läkemedel 
som avses i artikel 16a vara skyldiga att 
lämna periodiska säkerhetsrapporter om 
dessa läkemedel endast om

Or. en

Motivering

De läkemedel som nämns i direktivet, artikel 16, har en säkerhetsprofil som liknar dem i 
artiklarna 10, 10a, 10c och 16a. Artikel 16.3 ändras inte.

Ändringsförslag 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107b – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast om

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
godkännanden för försäljning av 
produkter som innehåller aktiva ämnen 
som uppfyller kriterierna för begreppet 
väletablerad användning som omnämns i 
bilaga I, del II, punkt 1a i detta direktiv,
och innehavare av registrering av 
läkemedel som avses i artikel 16 eller 16a 
vara skyldiga att lämna periodiska 
säkerhetsrapporter om dessa läkemedel 
endast om

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 248
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107c – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavare av godkännanden för 
försäljning som har beviljats före [fyll i 
datum – datum anges i artikel 3.1 andra 
stycket] och som inte underställts villkor 
om när och hur ofta de periodiska 
säkerhetsrapporterna ska lämnas, ska 
lämna de periodiska säkerhetsrapporterna i 
enlighet med andra stycket i denna punkt 
fram till dess att nya krav på när och hur 
ofta rapporterna ska lämnas anges i 
godkännandet för försäljning eller fastställs 
i enlighet med punkt 3, 4, 5 eller 6.

2. Innehavare av godkännanden för 
försäljning som har beviljats före [fyll i 
datum – datum anges i artikel 3.1 andra 
stycket] och som inte underställts villkor 
om när och hur ofta de periodiska 
säkerhetsrapporterna ska lämnas, ska 
lämna de periodiska säkerhetsrapporterna i 
enlighet med andra stycket i denna punkt 
fram till dess att nya krav på när och hur 
ofta rapporterna ska lämnas anges i 
godkännandet för försäljning eller fastställs 
i enlighet med punkt 3, 4, 5 eller 6. Denna 
skyldighet omfattar inte produkter som 
avses i artikel 107b.3 om inte villkoren i 
punkterna a och b i artikel 107b.3 gäller.

Or. en

Motivering

Förslaget har till syfte att förenkla förfarandena för säkerhetsövervakning och garantera 
proportionaliteten. Artikel 107c.2 i den aktuella ordalydelsen är oförenlig med införandet av 
ett allmänt undantag för de produkter som anges i artikel 107b.3. Undantaget måste därför 
även gälla i denna bestämmelse för att säkerställa ett sammanhängande synsätt. Med tanke 
på att myndigheterna fortfarande är i en sådan position att de kan begära periodiska 
säkerhetsrapporter i enskilda fall skulle inga negativa konsekvenser för patientsäkerheten 
uppstå.
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Ändringsförslag 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107g – punkterna 1, 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och inget 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förordning (EG) nr 726/2004, 
ska samordningsgruppen inom 30 dagar 
efter att ha mottagit rapporten från 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel behandla rapporten och anta 
ett yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
de berörda godkännandena för försäljning, 
inklusive en tidtabell för att genomföra 
yttrandet. Innan samordningsgruppen 
fattar sitt beslut ska den ge de berörda 
innehavarna av godkännanden för 
försäljning möjlighet att lägga fram 
skriftliga eller muntliga förklaringar 
inom de givna tidsfristerna, som ska 
anges.

2. Om samordningsgruppens yttrande antas 
enhälligt ska ordföranden konstatera att 
enighet föreligger och underrätta 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning. Medlemsstaterna ska behålla, 
ändra, tillfälligt återkalla eller upphäva de 
berörda godkännandena för försäljning för 
att följa yttrandet inom den fastställda 
tidtabellen för genomförande, och de ska 
underrätta kommissionen och 
samordningsgruppen.

2 Om samordningsgruppens yttrande antas 
enhälligt ska ordföranden konstatera att 
enighet föreligger och underrätta 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning. Medlemsstaterna ska behålla, 
ändra, tillfälligt återkalla eller upphäva de 
berörda godkännandena för försäljning för 
att följa yttrandet inom den fastställda 
tidtabellen för genomförande, och de ska 
underrätta kommissionen och 
samordningsgruppen. De steg i förfarandet 
som beskrivs i artikel 32.4 i direktiv 
2004/83/EG får tillämpas.

3. När det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 

3. När det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
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mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och minst ett 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förfarandet i förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter att ha 
mottagit rapporten från rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel behandla 
rapporten och anta ett yttrande om 
bibehållande, ändring, tillfälligt 
återkallande eller upphävande av de 
berörda godkännandena för försäljning.

mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och minst ett 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förfarandet i förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter att ha 
mottagit rapporten från rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel behandla 
rapporten och anta ett yttrande om 
bibehållande, ändring, tillfälligt 
återkallande eller upphävande av de 
berörda godkännandena för försäljning. De 
steg i förfarandet som beskrivs i 
artikel 32.4 i direktiv 2004/83/EG får 
tillämpas.

Or. fr

Motivering

De slutliga besluten bör antas på ett enhetligt sätt enligt samma ordning som de övriga 
föreskrivna förfarandena, under beaktande av hur brådskande de behandlade frågorna är.

Ändringsförslag 250
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107g – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och inget 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förordning (EG) nr 726/2004, 
ska samordningsgruppen inom 30 dagar 
efter att ha mottagit rapporten från 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel behandla rapporten och anta 
ett yttrande om bibehållande, ändring, 

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

tillfälligt återkallande eller upphävande av 
de berörda godkännandena för försäljning, 
inklusive en tidtabell för att genomföra 
yttrandet. Yttrandet ska offentliggöras 
utan dröjsmål och innehålla en 
redovisning av minoritetssynpunkter.

Or. fr

Ändringsförslag 251
Corinne Lepage

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107g – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och minst ett 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förfarandet i förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter att ha 
mottagit rapporten från rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel behandla 
rapporten och anta ett yttrande om 
bibehållande, ändring, tillfälligt 
återkallande eller upphävande av de 
berörda godkännandena för försäljning.

3. När det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och minst ett 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förfarandet i förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter att ha 
mottagit rapporten från rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel behandla 
rapporten och anta ett yttrande om 
bibehållande, ändring, tillfälligt 
återkallande eller upphävande av de 
berörda godkännandena för försäljning. 
Yttrandet ska offentliggöras utan 
dröjsmål och innehålla en redovisning av 
minoritetssynpunkter.

Or. fr
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Ändringsförslag 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel107i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat ska inleda förfarandet 
enligt detta avsnitt genom att informera de 
andra medlemsstaterna, 
läkemedelsmyndigheten och 
kommissionen i något av följande fall:

1. En medlemsstat ska inleda förfarandet 
enligt detta avsnitt genom att informera de 
andra medlemsstaterna, 
läkemedelsmyndigheten och 
kommissionen samt potentiellt berörda
innehavare av godkännande för 
försäljning i något av följande fall:

a) Om den överväger att tillfälligt återkalla 
eller upphäva ett godkännande för 
försäljning.

a) Om den, mot bakgrund av resultatet 
från utvärderingen av uppgifter om 
säkerhetsövervakning, överväger någon 
av följande regleringsåtgärder:
– Att tillfälligt återkalla eller upphäva ett 
godkännande för försäljning.

b) Om den överväger att förbjuda 
tillhandahållandet av ett läkemedel.

– Att förbjuda tillhandahållandet av ett 
läkemedel.

c) Om den överväger att avslå ansökan om 
förnyat godkännande för försäljning.

– Att avslå ansökan om förnyat 
godkännande för försäljning.

d) Om den får veta av innehavaren av 
godkännandet för försäljning att 
innehavaren på grund av farhågor för 
säkerheten har avbrutit utsläppandet på 
marknaden av ett läkemedel eller dragit 
tillbaka ett godkännande för försäljning 
eller har för avsikt att göra det.

b) Om den får veta av innehavaren av 
godkännandet för försäljning att 
innehavaren på grund av farhågor för 
säkerheten har avbrutit utsläppandet på 
marknaden av ett läkemedel eller dragit 
tillbaka ett godkännande för försäljning 
eller har för avsikt att göra det.

e) Om den anser att det behövs nya 
kontraindikationer, en minskning av den 
rekommenderade dosen eller en 
begränsning av indikationerna.
f) Om den har gjort en inspektion av 
systemet för säkerhetsövervakning och 
funnit allvarliga brister.

c) Om den har gjort en inspektion av 
systemet för säkerhetsövervakning och 
funnit allvarliga brister.

Or. fr
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Motivering

Innehavaren av godkännandet för försäljning bör kunna informeras mycket tidigt under 
initiering av detta förfarande för att kunna sammanställa de nödvändiga fakta och 
upplysningar för en snabb behandling. De fall som kräver revidering eller begränsning av 
ett godkännande för försäljning omfattas av artikel 31 i direktiv 2001/81/EG, och man bör 
undvika den förväxling och byråkrati som skulle bli följden av ett dubbelt förfarande.

Ändringsförslag 253
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning.

2. Rådgivande kommittén för utvärdering 
av nytta/risk-förhållandet vid 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning inom ramen för en nytta/risk-
analys.

De offentliga utfrågningarna ska 
tillkännages genom den europeiska 
webbportalen för läkemedelssäkerhet. 
Tillkännagivandet ska innehålla 
information om hur innehavarna av 
godkännande för försäljning och 
allmänheten kan delta.

De offentliga utfrågningarna ska 
tillkännages genom den europeiska 
webbportalen för läkemedelssäkerhet. 
Tillkännagivandet ska innehålla 
information om hur innehavarna av 
godkännande för försäljning och 
allmänheten kan delta.

Läkemedelsmyndigheten ska ge alla som 
begär det möjlighet att delta i utfrågningen, 
antingen på plats eller med hjälp av 
webbteknik.

Läkemedelsmyndigheten ska ge alla som 
begär det möjlighet att delta i utfrågningen, 
antingen på plats eller med hjälp av 
webbteknik.

Om en innehavare av godkännande för 
försäljning eller någon annan person som 
tänker lämna information har uppgifter 
som rör affärshemligheter och som är 
relevanta för den fråga som förfarandet 
gäller, kan vederbörande begära att få 
lämna uppgifterna till rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 

Om en innehavare av godkännande för 
försäljning eller någon annan person som 
tänker lämna information har uppgifter 
som rör affärshemligheter och som är 
relevanta för den fråga som förfarandet 
gäller, kan vederbörande begära att få 
lämna uppgifterna till rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 



AM\808932SV.doc 169/183 PE438.412v02-00

SV

riskbedömning av läkemedel vid en sluten 
utfrågning.

riskbedömning av läkemedel vid en sluten 
utfrågning.

Om en offentlig utfrågning anordnas ska 
en preliminär rapport offentliggöras efter 
utfrågningen.

Or. fr

 Motivering

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Ändringsförslag 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning.

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning, om objektiva kriterier som 
grundar sig på vetenskapliga rön är 
uppfyllda, där man beaktar effektiviteten 
och nyttan med produkten i fråga, liksom 
tidigare gjorda nytta/risk-utvärderingar 
som utförts av kommittén för
humanläkemedel eller av 
samordningsgruppen i enlighet med 
förfarandet för beviljande av 
godkännande för försäljning, så som det 
beskrivs i artikel 107l, och där CHMP-
kommitténs rapportör för den berörda 
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produkten eller rapportören i 
samordningsgruppen ska delta. 
Läkemedelsmyndigheten utarbetar, i 
samråd med berörda parter, riktlinjer för 
hur den offentliga utfrågningen ska 
organiseras och genomföras.

Or. fr

Motivering

En offentlig utfrågning som anordnas av kommittén är ett välfungerande verktyg under 
förutsättning att utfrågningen kan avgränsas korrekt med hänsyn inte bara till riskerna utan 
också till nyttan med den produkt, de produkter det är fråga om, för att diskussionerna ska bli 
trovärdiga och objektiva. Det handlar framför allt om att bevara patientens välbefinnande 
och utvärdera riskerna med ett läkemedel i förhållande till fördelarna, med tanke på alla 
fakta som finns till förfogande.

Ändringsförslag 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom 60 dagar efter det att 
informationen har lämnats ska rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel lämna en 
rekommendation med angivande av de 
bakomliggande skälen. En av följande eller 
en kombination av följande 
rekommendationer ska lämnas:

3. Inom 60 dagar efter det att 
informationen har lämnats ska rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel under 
beaktande av den nytta som läkemedlet 
medför, så som den har utvärderats av 
kommittén för humanläkemedel eller av 
samordningsgruppen i enlighet med 
förfarandet för beviljande av 
godkännande för försäljning så som det 
beskrivs i artikel 107l, lämna en 
rekommendation med angivande av de 
bakomliggande skälen. En av följande eller 
en kombination av följande 
rekommendationer ska lämnas:

Or. fr
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Motivering

En offentlig utfrågning som anordnas av kommittén är ett välfungerande verktyg under 
förutsättning att utfrågningen kan avgränsas korrekt med hänsyn inte bara till riskerna utan 
också till nyttan med den produkt eller de produkter det är fråga om, för att diskussionerna
ska bli trovärdiga och objektiva. Det handlar framför allt om att bevara patientens 
välbefinnande och utvärdera riskerna med ett läkemedel i förhållande till fördelarna, med 
tanke på alla fakta som finns till förfogande.

Ändringsförslag 256
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra 
de rekommendationer, yttranden och 
beslut som avses i artiklarna 107b–107l 
genom den europeiska webbportalen för 
läkemedelssäkerhet.

Läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra 
de slutsatser, (rekommendationer, 
yttranden och slutliga beslut) som avses i 
artikel 107b–107l genom den europeiska 
webbportalen för läkemedelssäkerhet.

Or. fr

Motivering

Den information som ska publiceras på webbportalen ska vara komplett, men inte komplex.

Ändringsförslag 257
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107n – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta kapitel ska gälla för sådana icke-
interventionsstudier avseende säkerhet 
efter det att produkten godkänts som 
inleds, genomförs och finansieras av 

1. De förfaranden som fastställs i artikel 
107o och 107r ska gälla för sådana icke-
interventionsstudier avseende säkerhet 
efter det att produkten godkänts som 
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innehavaren av godkännandet för 
försäljning, antingen frivilligt eller till följd 
av ett krav i enlighet med artikel 21a eller 
22a, och som omfattar insamling av 
uppgifter från patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

inleds, genomförs och finansieras av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning, antingen frivilligt eller till följd 
av ett krav i enlighet med artikel 21a eller 
22a, och som omfattar insamling av 
uppgifter från patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. es

Motivering

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.
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Ändringsförslag 258
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 108 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användning av internationellt 
vedertagen terminologi, format och 
standarder för att utöva 
säkerhetsövervakning.

(3) Användning av internationellt 
vedertagen terminologi, format och 
standarder för att utöva 
säkerhetsövervakning, vilket tillåter att det 
rapporterade fallets kliniska betydelse 
bevaras.

Or. en

Motivering

Behovet av att uppfylla normerna från den internationella konferensen om samordning 
stärker hälso- och sjukvårdsmyndigheternas begreppsmässiga och tekniska beroende av 
läkemedelslaboratorier. God europeisk praxis inom säkerhetsövervakning skulle påverka 
organisationen av det europeiska systemet för säkerhetsövervakning. Denna goda praxis 
måste upprättas öppet, genom en öppen samrådsprocess baserad på europeiska patienters 
behov och ur vetenskapligt perspektiv.

Ändringsförslag 259
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 108 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Formatet för elektronisk 
biverkningsrapportering från 
medlemsstaterna och innehavarna av 
godkännande för försäljning.

(5) Formatet för elektronisk 
biverkningsrapportering från 
medlemsstaterna och innehavarna av 
godkännande för försäljning, inklusive 
presentation av den insamlade 
informationen. Den insamlade 
informationen måste skilja mellan 
biverkningar som uppstår på grund av 
överdosering, felaktig användning, 
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missbruk eller felmedicinering och de som 
uppstår under studier med läkemedlet 
eller efter yrkesmässig exponering.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra en lämplig bedömning och uppföljning måste de behöriga myndigheterna 
kunna skilja mellan de olika biverkningarna eftersom det kommer att leda till olika 
uppföljning (ytterligare varningar, kontraindikationer, indragande av godkännandet för 
försäljning osv.).

Ändringsförslag 260
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 108 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Formatet för elektronisk 
biverkningsrapportering från 
medlemsstaterna och innehavarna av 
godkännande för försäljning.

(5) Formatet för elektronisk 
biverkningsrapportering från 
medlemsstaterna och innehavarna av 
godkännande för försäljning, inklusive 
presentation av den insamlade 
informationen. Den insamlade 
informationen måste presenteras, i syfte 
att möjliggöra en lämplig utvärdering och 
uppföljning, på ett sätt så att det går att 
skilja mellan biverkningar som uppstår på 
grund av överdosering, felaktig 
användning, missbruk eller 
felmedicinering och de som uppstår under 
studier med läkemedlet eller efter 
yrkesmässig exponering.

Or. en

Motivering

För bedömningen och uppföljningen är det nödvändigt att kunna skilja mellan de olika 
biverkningarna eftersom det kommer att leda till olika uppföljning (ytterligare varningar, 
kontraindikationer, indragande av godkännandet för försäljning osv.).
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Ändringsförslag 261
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 108 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna ska utformas med hänsyn till 
det internationella harmoniseringsarbetet 
på området för säkerhetsövervakning och 
ska vid behov revideras med hänsyn till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Riktlinjerna ska baseras på patientbehov 
ur ett vetenskapligt perspektiv, utformas 
med hänsyn till det internationella 
harmoniseringsarbetet på området för 
säkerhetsövervakning och ska vid behov 
revideras med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 108 – punkt 3.

Ändringsförslag 262
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 108 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna ska utformas med hänsyn till 
det internationella harmoniseringsarbetet
på området för säkerhetsövervakning och 
ska vid behov revideras med hänsyn till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Riktlinjerna ska utformas med hänsyn till 
det internationella harmoniseringsarbetet 
på området för säkerhetsövervakning och 
ska vid behov revideras med hänsyn till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Vid tillämpningen av denna artikel och 
artikel 102.3 ska kommissionen, i 
samarbete med läkemedelsmyndigheten, 
medlemsstaterna och intressenter, 
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framställa detaljerade riktlinjer om goda 
redovisningsseder för apotek och andra 
som delar ut eller administrerar 
läkemedel, för att säkerställa att register 
förs, vilka behövs om en rapport om 
säkerhetsövervakning måste lämnas in 
eller för att erbjuda den information som 
behövs av en innehavare av godkännande 
för försäljning som genomför en 
utvärdering av en negativ händelse och 
för att underlätta uppföljande utredningar 
av innehavaren av godkännandet för 
försäljning och de nationella behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Ett system för säkerhetsövervakning är aldrig bättre än detaljerna i enskilda rapporter. Det 
föreslagna tillägget till artikel 108 skulle säkerställa en enhetlighet mellan innehållet för 
rapporteringsformulär som används för att rapportera biverkningar direkt till 
gemenskapens Eudravigilance-system från hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Ändringsförslag 263
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 23
Direktiv 2001/83/EG
Article 116 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska tillfälligt 
återkalla, upphäva, dra tillbaka eller ändra 
godkännandet för försäljning, om de anser 
att läkemedlet är skadligt, att det saknar 
terapeutisk effekt, att risk/nyttaförhållandet 
inte är gynnsamt eller att dess kvalitativa 
och kvantitativa sammansättning inte 
överensstämmer med den uppgivna. 
Terapeutisk effekt anses inte föreligga om 
det konstateras att terapeutiska resultat 
inte kan uppnås med läkemedlet.

De behöriga myndigheterna ska tillfälligt 
återkalla, upphäva, dra tillbaka eller ändra 
godkännandet för försäljning, om de anser 
att läkemedlet är skadligt, att det saknar 
terapeutisk effekt, att risk/nyttaförhållandet 
inte är gynnsamt eller att dess kvalitativa 
och kvantitativa sammansättning inte 
överensstämmer med den uppgivna. 
Terapeutisk effekt anses inte föreligga om 
man inte kan visa att terapeutiska resultat 
kan uppnås med läkemedlet.
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Or. de

Motivering

Det går inte att bevisa att man inte kan nå några terapeutiska resultat.

Ändringsförslag 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 119a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. Följande artikel införs:
Artikel 119a

Miljöövervakning och miljöskydd 
Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
nationella myndigheter till att övervaka 
negativa miljöeffekter av läkemedel på 
folkhälsan eller miljön. Om en av dessa 
myndigheter upptäcker en miljörisk som 
är högre än den som anges i 
utvärderingen enligt artikel 8.3 ca, eller 
om den hittar nya negativa miljöeffekter, 
ska den genast rapportera alla rön till 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
till den behöriga myndigheten. 
Europeiska läkemedelsmyndigheten ska 
efter mottagandet av denna information 
bedöma om risk/nytta-förhållandet 
fortfarande är gynnsamt med hänsyn till 
de nya rönen. Detta får inte leda till ett 
indraget godkännande för läkemedel som 
behövs för att behandla livshotande eller 
allvarliga sjukdomar.

Or. en

Motivering

Läkemedelsrester finns i dricksvatten och ytvatten i de flesta medlemsstaterna. Eftersom de 
globala vattenresurserna är begränsade måste källor till kranvatten skyddas från 
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föroreningar. Om detta inte sker kommer den ofrivilliga och oundvikliga exponeringen av 
gravida kvinnor att öka, vilket ökar risken för fostermissbildningar.

Ändringsförslag 265
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 119a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. Följande artikel införs:
Artikel 119a

Miljöövervakning
Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
nationella myndigheter till att övervaka 
negativa miljöeffekter av läkemedel. Om 
en av dessa myndigheter upptäcker en 
miljörisk som är högre än den som anges 
i utvärderingen enligt artikel 8.3 ca, eller 
om den hittar nya negativa miljöeffekter 
ska den genast rapportera alla rön till den 
behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten ska efter mottagandet av 
denna information bedöma om risk/nytta-
förhållandet fortfarande är gynnsamt med 
hänsyn till de nya rönen.

Or. en

Motivering

Säkerhetsövervakningen bör utvidgas till att även omfatta negativa miljöeffekter. 

Ändringsförslag 266
János Áder

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet i 
artikel 11.3a och artikel 59.1 aa i direktiv 
2001/83/EG, ändrat genom det här 
direktivet, på att en sammanfattning av 
den information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet ska 
finnas i produktresumén och 
bipacksedeln, tillämpas på godkännanden 
för försäljning som beviljats före det datum 
som anges i artikel 3.1 andra stycket i det 
här direktivet från och med det datum 
godkännandet förnyas eller efter utgången 
av en treårsperiod från och med det 
datumet, beroende på vilket datum som 
infaller först.

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet på 
att produktresumén och bipacksedeln vid 
behov innehåller uppgift om att 
läkemedlet står under noggrann 
övervakning samt eventuell ny 
information om läkemedlet, tillämpas på 
godkännanden för försäljning som beviljats 
före det datum som anges i artikel 3.1 
andra stycket i det här direktivet från och 
med det datum godkännandet förnyas eller 
efter utgången av en treårsperiod från och 
med det datumet, beroende på vilket datum 
som infaller först.

Or. hu

Motivering

Se föregående ändringsförslag och motivering.

Ändringsförslag 267
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet i 
artikel 11.3a och artikel 59.1 aa i 
direktiv 2001/83/EG, ändrat genom det 
här direktivet, på att en sammanfattning 
av den information som krävs för säker 
och effektiv användning av läkemedlet 
ska finnas i produktresumén och 
bipacksedeln, tillämpas på godkännanden 
för försäljning som beviljats före det 
datum som anges i artikel 3.1 andra 
stycket i det här direktivet från och med 
det datum godkännandet förnyas eller 
efter utgången av en treårsperiod från 

utgår



PE438.412v02-00 180/183 AM\808932SV.doc

SV

och med det datumet, beroende på vilket 
datum som infaller först.

Or. fr

Motivering

Det är onödigt att lägga till en sammanfattning av viktig information (produktresumén är 
redan i sig en syntes av viktiga upplysningar). Det kan bli en källa till förvirring för 
patienterna (man kan förbise viktiga upplysningar som står i produktresumén men som inte 
finns med i sammanfattningen) och det kan skapa läsbarhetsproblem (exempelvis i situationer 
med bipacksedlar på flera språk). 

Ändringsförslag 268
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet i 
artikel 11.3a och artikel 59.1 aa i 
direktiv 2001/83/EG, ändrat genom det 
här direktivet, på att en sammanfattning 
av den information som krävs för säker 
och effektiv användning av läkemedlet 
ska finnas i produktresumén och 
bipacksedeln, tillämpas på godkännanden 
för försäljning som beviljats före det 
datum som anges i artikel 3.1 andra 
stycket i det här direktivet från och med 
det datum godkännandet förnyas eller 
efter utgången av en treårsperiod från 
och med det datumet, beroende på vilket 
datum som infaller först.

utgår

Or. fr

 Motivering

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
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nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture.

Ändringsförslag 269
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet i 
artikel 11.3a och artikel 59.1 aa i direktiv 
2001/83/EG, ändrat genom det här 
direktivet, på att en sammanfattning av 
den information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet ska 
finnas i produktresumén och bipacksedeln, 
tillämpas på godkännanden för försäljning 
som beviljats före det datum som anges i 
artikel 3.1 andra stycket i det här direktivet 
från och med det datum godkännandet 
förnyas eller efter utgången av en 
treårsperiod från och med det datumet, 
beroende på vilket datum som infaller 
först.

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet i 
artikel 11.3a och artikel 59.1 aa i direktiv 
2001/83/EG, ändrat genom det här 
direktivet, på att ett läkemedels negativa 
reaktionsprofil ska finnas i 
produktresumén och bipacksedeln, 
tillämpas på godkännanden för försäljning 
som beviljats före det datum som anges i 
artikel 3.1 andra stycket i det här direktivet 
från och med det datum godkännandet 
förnyas eller efter utgången av en 
treårsperiod från och med det datumet, 
beroende på vilket datum som infaller 
först.

Or. en

Motivering

Införandet av en sammanfattning är problematiskt, särskilt eftersom dess delar inte har 
definierats. Det ger upphov till risken att patienter endast läser denna del, när de i själva 
verket bör läsa hela bipacksedeln. Problem med bipacksedelns läslighet blir inte lösta av att 
en sammanfattning tillförs. De bör i stället hanteras genom en översyn av bestämmelserna om 
bipacksedeln.
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Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Övergångsbestämmelser

1. När det gäller kravet att innehavaren 
av godkännandet för försäljning ska 
lämna in information om biverkningar på 
elektronisk väg till Eudravigilance-
databasen, vilket fastställs i artikel 107.3 i 
detta direktiv, ska medlemsstaterna se till 
att kravet tillämpas när databasens 
funktioner väl gör det möjligt att 
tillhandahålla information om 
biverkningar som är fullständig och av 
god kvalitet samt omfattar absolut 
nödvändiga hälsouppgifter, kodade 
uppgifter om läkemedel, vederbörlig 
åtskillnad mellan uppföljningsrapporter 
och undanröjande av dubbleringar.
2. Läkemedelsmyndighetens styrelse ska, 
på grundval av en oberoende utredning, 
bekräfta att de funktioner som avses i 
punkt 1 har tagits i bruk.

Or. es

Motivering

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,
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- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


