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Ændringsforslag 3
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Grundlaget for forslaget er forkert. Det indeholder ikke nogen egentlig informationsstrategi, 
der imødekommer patienternes behov. I stedet fokuserer det udelukkende på at give industrien 
med dens særlige interesser ret til at formidle ”information”. Det slører sondringen mellem 
reklame og information, hvilket bedst ses ved forsøget på at tillade offentliggørelse af 
"information" i trykte medier. En egentlig informationsstrategi skal være meget mere 
omfattende og skal styres af myndigheder, ikke af lægemiddelvirksomheder. Den nye 
Kommission bør fremsætte et nyt forslag, i stedet for at EP skal skrive det helt om.

Ændringsforslag 4
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning - ændringsretsakt
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. fr

Begrundelse

Dette forslag til retsakt giver lægemiddelvirksomhederne mulighed for direkte reklame. 
Kommissionens eneste formål med at foreslå ændring af den gældende lovgivning synes at 
være fremme af lægemiddelvirksomhedernes handelsmæssige interesser ved at udvide deres 
markeder. Denne ændring er ikke af nogen interesse hverken for EU-borgerne eller for 
medlemsstaterne. Tværtimod vil det medføre øgede udgifter og indebære en risiko for 
patienterne. Disse forslag bør revideres fuldstændigt.
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Ændringsforslag 5
Thomas Ulmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en tilstrækkelig finansiering 
af disse aktiviteter vedrørende 
information, bør der indføres 
bestemmelser om agenturets opkrævning af 
gebyrer fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser.

(5) For at sikre en tilstrækkelig finansiering 
af disse aktiviteter vedrørende kontrol med 
de meddelelser, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen giver til 
offentligheden, bør der indføres 
bestemmelser om agenturets opkrævning af 
gebyrer fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser.

Or. en

Ændringsforslag 6
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 9, stk. 4, litra a), affattes 
således:
”a) et udkast til produktresumé, jf. 
artikel 11 i direktiv 2001/83/EF. Det skal 
indeholde en liste over tilgængelige 
terapeutiske alternativer og angive, om 
det nye lægemiddel udgør et terapeutisk 
fremskridt. Det skal ligeledes omtale 
afstemningsresultaterne i agenturets 
videnskabelige udvalg, navnlig antallet af 
stemmer for godkendelse af lægemidlet”

Or. en



AM\813618DA.doc 5/23 PE441.030v01-00

DA

Begrundelse

Patienterne er først og fremmest interesserede i sammenlignende information. Denne form for 
information bør indgå i produktresuméet.

Ændringsforslag 7
Thomas Ulmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 9, stk. 4, litra a), affattes 
således:
”a) et udkast til produktresumé, jf. 
artikel 11 i direktiv 2001/83/EF. Det skal 
indeholde en liste over tilgængelige 
terapeutiske alternativer og angive, om 
det nye lægemiddel udgør et terapeutisk 
fremskridt. Det skal ligeledes omtale 
afstemningsresultaterne i agenturets 
videnskabelige udvalg, navnlig antallet af 
stemmer for godkendelse af lægemidlet”

Or. en

Begrundelse

Pålidelig og sammenlignelig information sætter borgerne i stand til at træffe velbegrundede 
valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler giver allerede denne form for sammenlignelig 
information, men det bør udvides til at omfatte alle lægemidler. Oplysninger om 
afstemningsresultater i agenturets videnskabelige udvalg er bedste praksis for 
gennemsigtighed. Det er meget værdifulde oplysninger for fagfolk i sundhedssektoren, som 
gør det muligt for disse bedre at forstå beslutningstagningen i forbindelse med godkendelse af 
et nyt lægemiddel.

Ændringsforslag 8
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
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Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 9 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Artikel 9, stk. 4, litra e) affattes 
således:
"e) evalueringsrapporten, der som bilag 
indeholder den foreløbige rapport om 
lægemidlet, der er udarbejdet af 
rapportørerne, samt bemærkninger fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne om afstemningsresultaterne i agenturets videnskabelige udvalg og indføjelsen i 
evalueringsrapporten af rapportørernes foreløbige rapport og bemærkningerne fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen er bedste praksis for gennemsigtighed. Det er meget 
værdifulde oplysninger for fagfolk i sundhedssektoren, som gør det muligt for disse bedre at 
forstå beslutningstagningen i forbindelse med godkendelse af et nyt lægemiddel.

Ændringsforslag 9
Thomas Ulmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 9 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Artikel 9, stk. 4, litra e) affattes 
således:
"e) evalueringsrapporten, der som bilag 
indeholder den foreløbige rapport om 
lægemidlet, der er udarbejdet af 
rapportørerne, samt bemærkninger fra 
indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.”

Or. en

Begrundelse

Pålidelig og sammenlignelig information sætter borgerne i stand til at træffe velbegrundede 
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valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler giver allerede denne form for sammenlignelig 
information, men det bør udvides til at omfatte alle lægemidler. Indføjelsen i 
evalueringsrapporten af rapportørernes foreløbige rapport og bemærkningerne fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen er bedste praksis for gennemsigtighed. Det er meget 
værdifulde oplysninger for fagfolk i sundhedssektoren, som gør det muligt for disse bedre at 
forstå beslutningstagningen i forbindelse med godkendelse af et nyt lægemiddel.

Ændringsforslag 10
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 9 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1c) I artikel 9, stk. 4, tilføjes følgende 
litra:
”ea) det offentlige resumé af den i artikel 
13, stk. 3, omtalte evalueringsrapport.”

Or. en

Ændringsforslag 11
Thomas Ulmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 9 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1c) I artikel 9, stk. 4, tilføjes følgende 
litra:
ea) det offentlige resumé af den i artikel 
13, stk. 3, omtalte evalueringsrapport.”

Or. en

Begrundelse

Pålidelig og sammenlignelig information sætter borgerne i stand til at træffe velbegrundede 
valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler giver denne form for sammenlignelig 
information, men det bør udvides til at omfatte alle lægemidler. Oplysningerne om
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afstemningsresultaterne i agenturets videnskabelige udvalg og indføjelsen i 
evalueringsrapporten af rapportørernes foreløbige rapport og bemærkningerne fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen er bedste praksis for gennemsigtighed. Det er 
værdifulde oplysninger for fagfolk i sundhedssektoren, som gør det muligt for disse bedre at 
forstå beslutningstagningen i forbindelse med godkendelse af et nyt lægemiddel.

Ændringsforslag 12
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d) Artikel 10, stk. 6, affattes således:
"6. Agenturet varetager formidlingen af 
de dokumenter, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 4, litra a)-ea), og gør dem 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, der har til formål at 
forbedre offentlighedens adgang til videnskabelige oplysninger om nye lægemidler.

Ændringsforslag 13
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 e (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e) Artikel 13, stk. 3, andet afsnit, 
affattes således:
Den europæiske offentlige 
evalueringsrapport (The European 
Public Assessment Report (EPAR)) 
indeholder et resumé affattet i et 
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almindeligt forståeligt sprog. Resuméet 
indeholder [...] et afsnit om betingelserne
for lægemidlets anvendelse samt et afsnit 
med angivelse af tilgængelige terapeutiske 
alternativer og angivelse af, om det nye 
lægemiddel udgør et terapeutisk 
fremskridt.”

Or. en

Begrundelse

Pålidelig og sammenlignelig information sætter borgerne i stand til at træffe velbegrundede 
valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler giver allerede denne form for sammenlignelig 
information, men det bør udvides til at omfatte alle lægemidler. F.eks. bør afsnittet om,
hvorfor det pågældende produkt er blevet godkendt, anføre tilgængelige terapeutiske 
alternativer, og angive, om det nye lægemiddel medfører en ”terapeutisk merværdi”, for så 
vidt angår effektivitet, sikkerhed eller hensigtsmæssighed.

Ændringsforslag 14
Thomas Ulmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 e (ny)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e) Artikel 13, stk. 3, andet afsnit, 
affattes således:
Den europæiske offentlige 
evalueringsrapport (The European 
Public Assessment Report (EPAR)) 
indeholder et resumé affattet i et 
almindeligt forståeligt sprog. Resuméet 
indeholder [...] et afsnit om betingelserne 
for lægemidlets anvendelse samt et afsnit 
med angivelse af tilgængelige terapeutiske 
alternativer og angivelse af, om det nye 
lægemiddel udgør et terapeutisk 
fremskridt.”

Or. en
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Begrundelse

Pålidelig og sammenlignelig information sætter borgerne i stand til at træffe velbegrundede 
valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler giver allerede denne form for sammenlignelig 
information, men det bør udvides til at omfatte alle lægemidler. F.eks. bør afsnittet om, 
hvorfor det pågældende produkt er blevet godkendt, anføre tilgængelige terapeutiske 
alternativer, og angive, om det nye lægemiddel medfører en ”terapeutisk merværdi”, for så 
vidt angår effektivitet, sikkerhed eller hensigtsmæssighed.

Ændringsforslag 15
Jiří Maštálka

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan indtil 60 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 60 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
kan offentliggøres.

3. Agenturet kan indtil 120 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 120 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
kan offentliggøres. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen er i alle tilfælde 
fortsat fuldt ansvarlig for den leverede 
information.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at forlænge fristen for evaluering af oplysningerne for at imødekomme 
agenturets organisatoriske behov og for at sikre, at virksomhederne fortsat hæfter fuldt ud for 
den information, de leverer til offentligheden.

Ændringsforslag 16
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
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Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan indtil 60 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 60 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
kan offentliggøres.

3. Agenturet kan indtil 120 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 120 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
kan offentliggøres.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
er i alle tilfælde fortsat fuldt ansvarlig for 
den leverede information.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at Det Europæisk Lægemiddelagentur forventes at evaluere en ansøgning på 
to en halv dag, er en frist på 60 dage for stiltiende samtykke for kort. Ellers ville det kunne 
tilskynde industrien til at fremsende flere underretninger end agenturet kan klare for de facto 
at opnå stiltiende samtykke. Det bør udtrykkeligt anføres, at virksomhederne fortsat hæfter 
fuldt ud for den information, de leverer til offentligheden. 

Ændringsforslag 17
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt agenturet anmoder om 
ændringer af et dokument, der er indgivet 
af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, og såfremt 
denne indgiver et forbedret dokument 
inden for 30 arbejdsdage, bør 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
have mulighed for at få en fremskyndet 
procedure. Agenturet meddeler 
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indehaveren af markedsføringstilladelsen 
sit svar vedrørende det nye dokument 
inden for 60 arbejdsdage.
Agenturet opkræver et nyt gebyr af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
for denne evaluering. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre større effektivitet i processen med en reduktion 
af evalueringstiden til 60 dage i stedet for 120 dage, hvis indehaveren af 
markedsføringstilladelsen korrigerer et tidligere indgivet dokument i løbet af 30 dage.

Ændringsforslag 18
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt agenturet må fremsætte 
bemærkninger til eller gøre indsigelse 
mod de dokumenter, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen har indgivet, 
opkræver agenturet det dobbelte af det i 
stk. 4 nævnte gebyr af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Hvis agenturet skal fremsætte bemærkninger til de dokumenter, der indgives til godkendelse, 
tager det agenturets personale længere tid. Dette indebærer et større forbrug af ressourcer 
end en almindelig godkendelse af et dokument uden ændringer.

Ændringsforslag 19
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
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Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 57, stk. 1, litra d), affattes 
således:
”d) formidler oplysninger i Fællesskabet 
om bivirkninger af de lægemidler, som 
er godkendt i Unionen via en database, 
der løbende kan konsulteres af alle 
medlemsstaterne, sundhedspersoner, 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og offentligheden, [...] idet det sikres, at 
personlige oplysninger i disse databaser 
beskyttes”

Or. en

Begrundelse

De oplysninger om bivirkninger oplevet af patienter, som indgår i databasen Eudravigilance, 
som nævnes i denne artikel, er af offentlig interesse. De skal analyseres af 
sundhedsmyndigheder, indehaveren af markedsføringstilladelsen og også af uafhængige 
forskere, fagfolk i sundhedssektoren, sagkyndige patient- og forbrugerorganisationer for at 
forhindre, at bivirkninger gentager sig, eller at der opstår medicinfremkaldte skader i 
fremtiden.

Ændringsforslag 20
Thomas Ulmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 – stk. 1 – litra u a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. I artikel 57, stk. 1, tilføjes følgende 
litra ua):
”ua) fremmer eksisterende kilder til 
uafhængige, pålidelige 
sundhedsoplysninger.” 

Or. en
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Begrundelse

Der findes mange kilder til uafhængige og evidensbaserede oplysninger om de til rådighed 
værende behandlingsmuligheder i Den Europæiske Union. Disse kilder tager hensyn til 
kulturelle særegenheder og sammenhænge for befolkningen, herunder faktorer, der har 
indflydelse på sundheden. De udvikles af sundhedsmyndigheder, lægemiddelagenturer, 
kontrolorganer i sundhedssektoren, tjenesteydere og fagfolk i sundhedssektoren, 
forbrugerorganisationer og uafhængige patientorganisationer. Disse informationskilder bør 
udbredes aktivt til offentligheden.

Ændringsforslag 21
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 – stk. 1 – litra u a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 57, stk. 1, tilføjes følgende 
litra ua):
”ua) fremmer eksisterende kilder til 
uafhængige, pålidelige 
sundhedsoplysninger.” 

Or. en

Begrundelse

Der findes mange kilder til uafhængige og evidensbaserede oplysninger om de til rådighed 
værende behandlingsmuligheder i Den Europæiske Union. Disse kilder tager hensyn til 
kulturelle særegenheder og sammenhænge for befolkningen, herunder faktorer, der har 
indflydelse på sundheden. De udvikles af sundhedsmyndigheder, lægemiddelagenturer, 
kontrolorganer i sundhedssektoren, tjenesteydere og fagfolk i sundhedssektoren, 
forbrugerorganisationer og uafhængige patientorganisationer. Disse informationskilder bør 
udbredes aktivt til offentligheden.

Ændringsforslag 22
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b.  Artikel 57, stk. 2, affattes således:
"2. Den database, der er nævnt i stk. 1, 
litra l), indeholder den nyeste udgave af
- produktresuméet
- indlægssedlen
- de oplysninger, der fremgår af 
etiketteringen, og som altid mindst skal 
angive det internationale ikke-
navnebeskyttede navn
- modeller af den sekundære og primære 
emballage samt af alle andre 
anordninger, der findes i pakningen
- betingelserne for tilladelser, der er gjort 
afhængige af visse særlige forpligtelser, 
jf. artikel 14, stk. 7 og 8, sammen med 
fristen for opfyldelse af disse og i givet 
fald et link til resultaterne af 
undersøgelserne efter godkendelsen eller 
risikostyringsplanerne, når de er afsluttet
- de europæiske offentlige 
evalueringsrapporter (The European 
Public Assessment Reports (EPARs)), 
inklusive resuméer heraf affattet i et 
almindeligt forståeligt sprog, jf.  artikel 
13, stk. 3
- til opdatering af europæiske offentlige 
evalueringsrapporter (EPARs)(ændringer 
eller foranstaltninger truffet efter 
godkendelse) vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål, de fuldstændige 
rapporter fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler
- de offentlige evalueringsrapporter 
(PARs) og eventuelle resuméer heraf 
affattet i et almindeligt forståeligt sprog
- de periodisk opdaterede 
sikkerhedsindberetninger (PSURs) og 
eventuelle resuméer heraf affattet i et 
almindeligt forståeligt sprog.
Databasen indeholder ligeledes 
oplysningen om den dato, hvor 
markedsføringstilladelsen blev givet, og 
om på grundlag af hvilken procedure den 
er blevet udstedt (centraliseret, 
decentraliseret eller med gensidig 
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anerkendelse).
Databasen udvikles trinvist og omfatter 
først og fremmest lægemidler, der er 
godkendt i henhold til denne forordning, 
og lægemidler, der er godkendt i 
henhold til afsnit III, kapitel 4, i direktiv 
2001/83/EF og afsnit III, kapitel 4, i 
direktiv 2001/82/EF. Efterfølgende 
udvides databasen til at omfatte alle 
lægemidler, der markedsføres i Den 
Europæiske Union. Dette sker senest…  *.
Denne database udbredes aktivt blandt 
EU-borgerne. Med henblik på dette skal 
enhver webside, som en indehaver af en 
markedsføringstilladelse har om et 
receptpligtigt lægemiddel, indeholde et 
iøjnefaldende link til den tilsvarende 
webside i Eudrapharm-databasen. 
Databasen indeholder i givet fald også 
henvisninger til oplysninger om 
igangværende kliniske forsøg og forsøg, 
som er opgivet eller allerede gennemført, 
der er indeholdt i databasen vedrørende 
kliniske forsøg, jf. artikel 11 i direktiv 
2001/20/EF (i det følgende benævnt 
”EudraCT-databasen”).”
* EUT: Fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Eudrapharm-databasen bør være den vigtigste kilde til valideret information til 
offentligheden, således at forskellene i adgangen til lovpligtige oplysninger rundt om i EU 
kan afhjælpes. Det link til Eudrapharm-databasen, der skal være på alle websider, som 
indehavere af en markedsføringstilladelse har, vil sikre, at brugerne har direkte og let adgang 
til validerede oplysninger om receptpligtige lægemidler fra en ikke-kommerciel kilde. Links 
til EudraCT-databasen vil lette adgangen til undersøgelsesresultater, som er væsentlige for at 
udvikle og forstå evidensbaserede oplysninger.

Ændringsforslag 23
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
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Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) I artikel 57 indsættes som stk. 2a:
"2a. EudraCT-databasen gør følgende 
tilgængeligt for offentligheden:
- undersøgelsesprotokoller og senere 
ændringer af undersøgelsesprotokoller
- en model af den formular om informeret 
samtykke, der uddeles til patienterne
- en erklæring om, at kliniske forsøg 
gennemført uden for EU opfylder de 
etiske krav i direktiv 2001/20/EF, der er 
omtalt i artikel 6, stk. 1
- frist for afslutning af undersøgelsen
- detaljerede undersøgelsesresultater, der 
gøres tilgængelige senest ét år efter 
afslutningen af undersøgelsen.”

Or. en

Begrundelse

Undersøgelsesresultater er væsentlige for at udvikle og forstå evidensbaserede oplysninger.
Deltagerne indvilliger i kliniske forsøg, fordi det vil bidrage til at fremme forskningen og i 
sidste instans hjælpe offentligheden. Undersøgelsesresultater bør derfor stilles til rådighed 
for uafhængige forskere. Der bør gives adgang til alle de kliniske data, som indgives til Det 
Europæiske Lægemiddelagentur.

Ændringsforslag 24
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 57 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) I artikel 57 indsættes som stk. 2b:
"2b. Alle kliniske forsøg, der udføres af 
en indehaver af en 
markedsføringstilladelse med hjemsted i 
Europa eller af en tredjemand, der 
optræder på dennes vegne, registreres i 
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EudraCT-databasen, uanset om de 
kliniske forsøg finder sted i Europa eller i 
tredjelande.”

Or. en

Begrundelse

Da stadig flere kliniske forsøg udføres uden for Europa, skal alle kliniske forsøg, der udføres 
af lægemiddelvirksomheder med hjemsted i Europa, samt forsøg, der udføres af tredjemand 
(kontraktforskningsorganisationer) på deres vegne, registreres i EudraCT-databasen.

Ændringsforslag 25
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 e (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e) Artikel 59, stk. 4, affattes således:
"4. Hvis der identificeres en 
grundlæggende konflikt om 
videnskabelige anbefalinger og afgørelser
og det pågældende organ er en 
medlemsstatsinstitution, skal agenturet 
og det nationale organ, medmindre 
andet er bestemt i denne forordning, 
direktiv 2001/83/EF eller direktiv 
2001/82/EF, samarbejde med henblik på 
at løse konflikten eller at udarbejde et 
fælles dokument, hvori der på behørig 
vis redegøres nærmere for de omtvistede 
videnskabelige spørgsmål. Dette 
dokument offentliggøres og gøres 
tilgængeligt for offentligheden 
umiddelbart efter, at det er vedtaget

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at gøre videnskabelige oplysninger tilgængelige og 
beslutningstagningsprocessen gennemskuelig. 



AM\813618DA.doc 19/23 PE441.030v01-00

DA

Ændringsforslag 26
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 f (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 62 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2f) Artikel 62, stk. 2, afsnit 1, affattes 
således:
"2. Medlemsstaterne sender agenturet 
navnene på nationale eksperter med 
dokumenteret erfaring i evaluering af 
lægemidler, som står til rådighed for at 
deltage i arbejdsgrupper eller 
videnskabelige rådgivende grupper 
under Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler, Udvalget for 
Plantelægemidler eller Udvalget for 
Veterinærlægemidler, sammen med 
oplysninger om deres kvalifikationer, 
særlige sagkundskaber og en 
interesseerklæring.

Or. en

Begrundelse

Der bør allerede indsendes en interesseerklæring sammen med indstillingen.

Ændringsforslag 27
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 g (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 62 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2g) I artikel 62 indsættes følgende stykke 
2a:
"2a. Indehavere af 
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markedsføringstilladelser giver agenturet 
og de kompetente nationale myndigheder 
en fuldstændig liste over betalinger og 
sponsorater på over 10 euro til enhver 
form for patientorganisation, 
forbrugerorganisation, organisation af 
fagfolk i sundhedssektoren, 
videnskabeligt selskab, individuelle 
fagfolk i sundhedssektoren, politiske 
partier og opinionsledere. Denne liste 
gøres offentligt tilgængelig.”

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af betalinger og sponsorater vil gøre det muligt for patienter og forbrugere 
at kontrollere, om de fagfolk i sundhedssektoren, som de ønsker at konsultere, eller de 
organisationer, som de ønsker at tilslutte sig, har tilknytning til lægemiddelindustrien. Det er 
værdifulde oplysninger, som bidrager til at vurdere den information, der gives, og tage 
hensyn til sammenhængen. I Frankrig og Det Forenede Kongerige skal 
lægemiddelvirksomheder hvert år opgive de betalinger, de yder til patientorganisationer, til 
de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 28
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 h (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2h) Artikel 63, stk. 2, affattes således:
”Medlemmerne af bestyrelsen, 
udvalgsmedlemmerne, rapportørerne og 
eksperterne må ikke have finansielle 
eller andre interesser i 
lægemiddelindustrien, som kan påvirke 
deres upartiskhed. De forpligter sig til at 
handle uafhængigt og i offentlighedens 
interesse og til hvert år at afgive en 
erklæring om deres finansielle 
interesser. Alle indirekte interesser, som 
kan have tilknytning til 
lægemiddelindustrien, optegnes i et 
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register, der føres af agenturet, og som 
offentligheden har adgang til på dets 
websted.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende lovgivning giver kun adgang til interesseerklæringerne i agenturets kontorer.
Det er uacceptabelt, at det skal være nødvendigt at rejse til London for at kontrollere 
interesseerklæringer. De bør gøres tilgængelige for offentligheden på webstedet.

Ændringsforslag 29
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 i (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 63 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2i) I artikel 63 indsættes som stk. 2a:
"2a. Agenturet gør følgende tilgængeligt 
for offentligheden:
- detaljerede dagsordener for møderne i 
dets udvalg og arbejdsgrupper, senest 
dagen før møderne finder sted
- referaterne fra disse møder, herunder en 
liste over alle de eksperter, der deltager, 
og de eksperter, der ikke har lov til at 
deltage på grund af interessekonflikter, 
samt en beskrivelse af de afgørelser, der 
træffes, enkeltheder vedrørende 
afstemninger og stemmeforklaringer, 
herunder mindretalsudtalelser.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre fuldstændig gennemsigtighed i beslutningstagningen vedrørende 
lægemidler og offentlig adgang til videnskabelige oplysninger.
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Ændringsforslag 30
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 j (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 63 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2j) I artikel 63 indsættes som stk. 2b:
"2b. Møderne i agenturets udvalg er 
offentlige. Møderne bekendtgøres via Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs 
websted. Bekendtgørelsen indeholder 
oplysninger om, hvordan offentligheden 
kan deltage. Der gives adgang til 
baggrundsdokumenter for alle deltagere i 
mødet.”

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs rådgivende ekspertudvalg bør afholde møder offentligt i 
lighed med FDA’s rådgivende ekspertudvalg, så alle har mulighed for at deltage i møderne 
og komme med forslag til dem. Det gør beslutningstagningen mere gennemskuelig og fremmer 
offentlighedens adgang til videnskabelige oplysninger.

Ændringsforslag 31
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 k (nyt)
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 80 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2k) I artikel 80 indsættes som stk. 2a:
”Der gives kun fortrolig behandling af 
forretningshemmeligheder, hvis 
ansøgeren klart har demonstreret, at 
videregivelse af oplysningerne vil være til 
urimelig skade for de kommercielle 
interesser hos indehaveren af 
markedsføringstilladelsen. Fortrolig 
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behandling af forretningshemmeligheder 
finder ikke anvendelse på et helt 
dokument eller visse typer af dokumenter, 
men er begrænset til at fjerne specifikke 
dataelementer, forudsat at der ikke er en 
væsentlig samfundsinteresse forbundet 
med deres videregivelse.”

Or. en


