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Ändringsförslag 3
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Förslaget är dåligt underbyggt. Det föreskriver inte någon lämplig informationsstrategi som 
utgår från patienternas behov. Istället är det helt inriktat på att ge industrin rätt att av 
egenintresse sprida ”information”. Det görs ingen tydlig åtskillnad mellan reklam och 
information, något som framgår tydligast av försöket att tillåta publicering av ”information” 
i tryckta medier. En god informationsstrategi måste vara mycket bredare och bedrivas av 
myndigheterna, inte av läkemedelsbolagen. Den nya kommissionen bör lägga fram ett nytt 
förslag, istället för att Europaparlamentet ska behöva skriva om förslaget helt.

Ändringsförslag 4
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Motivering

Detta lagstiftningsförslag öppnar dörren för marknadsföring direkt från läkemedelbolagen. 
Den enda anledningen till att kommissionen lägger fram detta förslag om ändring av den 
gällande lagstiftningen förefaller vara att tillgodose läkemedelsbolagens kommersiella 
intressen genom att bredda deras marknader. Det finns inget intresse av detta, varken för 
EU-medborgarna eller för medlemsstaterna. Ändringen skulle tvärtemot medföra ökade 
utgifter och få patienterna att utsätta sig för risker. Förslaget till ändring bör skrivas om helt.
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Ändringsförslag 5
Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att sörja för en lämplig finansiering 
av denna verksamhet som rör information
bör åtgärder vidtas för uppbörd av de 
avgifter som läkemedelsmyndigheten uttar 
av innehavarna av godkännande för 
försäljning.

(5) För att sörja för en lämplig finansiering 
av denna verksamhet som rör övervakning 
av de uppgifter som innehavaren av 
godkännandet för försäljning förmedlar 
till allmänheten bör åtgärder vidtas för 
uppbörd av de avgifter som 
läkemedelsmyndigheten uttar av 
innehavarna av godkännande för 
försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 6
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) I artikel 9.4 ska led a ersättas med 
följande:
”a) Ett förslag till sammanfattning av 
produktens egenskaper enligt artikel 11 i 
direktiv 2001/83/EG. Sammanfattningen 
ska inbegripa en förteckning över andra 
tillgängliga terapeutiska alternativ och en 
uppgift om huruvida det nya läkemedlet 
leder till ett terapeutiskt framsteg. Den ska 
också innehålla information om 
röstresultaten inom myndighetens 
vetenskapliga kommittéer, särskilt om hur 
många som röstat för ett godkännande av 
läkemedlet.”

Or. en
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Motivering

Patienterna är först och främst intresserade av jämförande uppgifter. Sådana uppgifter bör 
ingå i sammanfattningen av produktens egenskaper.

Ändringsförslag 7
Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) I artikel 9.4 ska led a ersättas med 
följande:
”a) Ett förslag till sammanfattning av 
produktens egenskaper enligt artikel 11 i 
direktiv 2001/83/EG. Sammanfattningen 
ska inbegripa en förteckning över andra 
tillgängliga terapeutiska alternativ och en 
uppgift om huruvida det nya läkemedlet 
leder till ett terapeutiskt framsteg. Den ska 
också innehålla information om 
röstresultaten inom myndighetens 
vetenskapliga kommittéer, särskilt om hur 
många som röstat för ett godkännande av 
läkemedlet.”

Or. en

Motivering

Tillförlitliga och jämförande uppgifter gör det möjligt för allmänheten att fatta välgrundade 
beslut. Vissa sammanfattningar av produktegenskaperna och bipacksedlar innehåller redan 
sådana jämförande uppgifter, men detta bör utökas till alla läkemedel. Tillhandahållande av 
uppgifter om röstresultaten inom läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommittéer är bästa 
praxis i fråga om insyn. Dessa uppgifter är mycket värdefulla för vårdpersonal eftersom de 
gör det lättare att förstå beslutsprocessen kring godkännandet av ett nytt läkemedel.
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Ändringsförslag 8
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 9 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b) I artikel 9.4 ska led e ersättas med 
följande:
”e) Utredningsprotokollet, som i en 
bilaga ska inbegripa rapportörernas 
preliminära rapport om läkemedlet samt 
kommentarerna från innehavaren av 
godkännandet för försäljning.”

Or. en

Motivering

Tillhandahållande av uppgifter om röstresultaten inom läkemedelsmyndighetens 
vetenskapliga kommittéer samt inbegripandet av rapportörernas preliminära rapport och 
kommentarerna från innehavaren av godkännandet för försäljning är bästa praxis i fråga om 
insyn. Dessa uppgifter är mycket värdefulla för vårdpersonal eftersom de gör det lättare att 
förstå beslutsprocessen kring godkännandet av ett nytt läkemedel.

Ändringsförslag 9
Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 9 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b) I artikel 9.4 ska led e ersättas med 
följande:
”e) Utredningsprotokollet, som i en 
bilaga ska inbegripa rapportörernas 
preliminära rapport om läkemedlet samt 
kommentarerna från innehavaren av 
godkännandet för försäljning.”
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Or. en

Motivering

Tillförlitliga och jämförande uppgifter gör det möjligt för allmänheten att fatta välgrundade 
beslut. Vissa sammanfattningar av produktegenskaperna och bipacksedlar innehåller redan 
sådana jämförande uppgifter, men detta bör utökas till alla läkemedel. Inbegripandet av 
rapportörernas preliminära rapport och kommentarerna från innehavaren av godkännandet 
för försäljning är bästa praxis i fråga om insyn. Dessa uppgifter är mycket värdefulla för 
vårdpersonal eftersom de gör det lättare att förstå beslutsprocessen kring godkännandet av 
ett nytt läkemedel.

Ändringsförslag 10
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 9 – punkt 4 – led ea (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1c) I artikel 9.4 ska följande led läggas 
till:
”ea) den offentliga sammanfattning av 
utredningsprotokollet som avses i 
artikel 13.3.”

Or. en

Ändringsförslag 11
Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 9 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1c) I artikel 9.4 ska följande led läggas 
till:
”ea) den offentliga sammanfattning av 
utredningsprotokollet som avses i 
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artikel 13.3.”

Or. en

Motivering

Tillförlitliga och jämförande uppgifter gör det möjligt för allmänheten att fatta välgrundade 
beslut. Vissa sammanfattningar av produktegenskaperna och bipacksedlar innehåller redan
sådana jämförande uppgifter, men detta bör utökas till alla läkemedel. Tillgängliggörande av 
uppgifter om röstresultaten inom läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommittéer, 
rapportörernas preliminära rapport och kommentarerna från innehavaren av godkännandet 
för försäljning är bästa praxis i fråga om insyn. Dessa uppgifter är värdefulla för 
vårdpersonal eftersom de gör det lättare att förstå beslutsprocessen kring godkännandet av 
ett nytt läkemedel.

Ändringsförslag 12
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1d (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1d) Artikel 10.6 ska ersättas med 
följande:
”6. Myndigheten ska tillhandahålla och 
offentliggöra de handlingar som nämns i 
artikel 9.4 a–9.4 ea.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag skapas det enhetlighet med artikel 13.3 med syftet att förbättra 
allmänhetens tillgång till vetenskaplig information om nya läkemedel.

Ändringsförslag 13
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1e (nytt) 
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Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 13(3) – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1e) I artikel 13.3 ska andra stycket
ersättas med följande:
”Det offentliga europeiska 
utredningsprotokollet (EPAR) ska 
innehålla en sammanfattning som ska 
vara så avfattad att den är lättförståelig 
för allmänheten. Denna sammanfattning 
ska […] innehålla ett avsnitt om 
villkoren för användning av läkemedlet 
samt ett avsnitt med en förteckning över 
andra tillgängliga terapeutiska alternativ
och en uppgift om huruvida det nya 
läkemedlet leder till ett terapeutiskt 
framsteg.”

Or. en

Motivering

Tillförlitliga och jämförande uppgifter gör det möjligt för allmänheten att fatta välgrundade 
beslut. Vissa sammanfattningar av produktegenskaperna och bipacksedlar innehåller sådana 
jämförande uppgifter, men detta bör utökas till alla läkemedel. Till exempel bör ett avsnitt 
med titeln ”Varför har detta läkemedel godkänts?” innehålla en förteckning över eventuella 
andra tillgängliga terapeutiska alternativ och en uppgift om huruvida läkemedlet medför ett 
”terapeutiskt mervärde” sett till effektivitet, säkerhet eller lämplighet.

Ändringsförslag 14
Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1e (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1e) I artikel 13.3 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Det offentliga europeiska 
utredningsprotokollet (EPAR) ska 
innehålla en sammanfattning som ska 
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vara så avfattad att den är lättförståelig 
för allmänheten. Denna sammanfattning 
ska […] innehålla ett avsnitt om 
villkoren för användning av läkemedlet 
samt ett avsnitt med en förteckning över 
andra tillgängliga terapeutiska alternativ
och en uppgift om huruvida det nya 
läkemedlet leder till ett terapeutiskt 
framsteg.”

Or. en

Motivering

Tillförlitliga och jämförande uppgifter gör det möjligt för allmänheten att fatta välgrundade 
beslut. Vissa sammanfattningar av produktegenskaperna och bipacksedlar innehåller sådana 
jämförande uppgifter, men detta bör utökas till alla läkemedel. Till exempel bör ett avsnitt 
med titeln ”Varför har detta läkemedel godkänts?” innehålla en förteckning över eventuella 
andra tillgängliga terapeutiska alternativ och en uppgift om huruvida läkemedlet medför ett 
”terapeutiskt mervärde” sett till effektivitet, säkerhet eller lämplighet.

Ändringsförslag 15
Jiří Maštálka

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
60 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 
invändning inom 60 dagar ska 
informationen anses som godtagen och får 
offentliggöras.

3. Myndigheten kan inom 120 dagar efter 
det att anmälan mottagits rikta invändning 
mot den ingivna informationen eller delar 
därav på grundval av bristande 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
avdelning VIIIa i direktiv 2001/83/EG. Om 
myndigheten inte riktat invändning inom 
120 dagar ska informationen anses som 
godtagen och får offentliggöras. 
Innehavaren av godkännandet för 
försäljning förblir under alla 
omständigheter fullt ansvarig för den 
tillhandahållna informationen.

Or. en
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Motivering

Det är mycket viktigt att förlänga tidsperioden för utvärderingen av informationen i syfte att 
tillgodose läkemedelsmyndighetens organisatoriska behov samt att säkerställa att 
läkemedelsbolagen förblir fullt ansvariga för den information som de tillhandahåller 
allmänheten.

Ändringsförslag 16
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
60 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 
invändning inom 60 dagar ska 
informationen anses som godtagen och får 
offentliggöras.

3. Myndigheten kan inom 120 dagar efter 
det att anmälan mottagits rikta invändning 
mot den ingivna informationen eller delar 
därav på grundval av bristande 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
avdelning VIIIa i direktiv 2001/83/EG. Om 
myndigheten inte riktat invändning inom 
120 dagar ska informationen anses som 
godtagen och får offentliggöras.

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning förblir under alla 
omständigheter fullt ansvarig för den 
tillhandahållna informationen.

Or. en

Motivering

Eftersom läkemedelsmyndigheten förväntas utvärdera en ansökan på 2,5 dagar är tidsfristen 
på 60 dagar för tyst medgivande alltför kort. Annars skulle industrin uppmuntras att inkomma 
med fler anmälningar än myndigheten kan hantera i syfte att få till stånd ett tyst medgivande. 
Det bör anges uttryckligen att läkemedelsbolagen förblir fullt ansvariga för den information 
som de tillhandahåller allmänheten, även om myndigheten inte riktar någon invändning mot 
denna.
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Ändringsförslag 17
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om myndigheten begär att det införs 
ändringar i en handling som innehavaren 
av godkännandet för försäljning lämnat 
in och denne lägger fram ett förbättrat 
förslag inom 30 arbetsdagar ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning ha möjlighet att tillgå ett 
påskyndat förfarande. Myndigheten ska 
avge sitt svar rörande det nya förslaget 
inom 60 arbetsdagar.
Myndigheten ska ta ut en ny avgift av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning för denna utvärdering.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att göra förfarandet mer effektivt genom att 
utvärderingstiden sänks till 60 arbetsdagar istället för 120 arbetsdagar i fall då innehavaren 
av godkännandet för försäljning rättar till en handling som i ett tidigare stadium lämnats in 
inom en tidsfrist på 30 arbetsdagar.

Ändringsförslag 18
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om myndigheten måste kommentera 
eller rikta invändning mot de handlingar 
som innehavaren av godkännandet för 
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försäljning lämnat in ska den ta ut en 
dubbelt så stor avgift som den som anges i 
punkt 4 av innehavaren av godkännandet 
för försäljning.

Or. en

Motivering

Om myndigheten måste rikta invändning mot de handlingar som lämnats in för godkännande 
måste dess personal lägga ner mer tid på ärendet. Det medför en större resursbörda än ett 
enkelt godkännande av en handling som inte måste ändras på något sätt.

Ändringsförslag 19
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led - 1a (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 57 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) I artikel 57.1 ska led d ersättas med 
följande:
”d) svara för spridningen av uppgifter 
om biverkningar hos läkemedel som 
godkänts i unionen genom inrättandet 
av en databas som ständigt ska vara 
tillgänglig för alla medlemsstater, hälso-
och sjukvårdspersonal, innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten […], samtidigt som 
personuppgifter skyddas,”

Or. en

Motivering

Uppgifterna i Eudravigilance-databasen, som avses i denna artikel, om biverkningar som 
förekommit bland patienter är av allmänt intresse. De måste analyseras av 
hälsovårdsmyndigheterna och innehavaren av godkännandet för försäljning samt av 
oberoende forskare, vårdpersonal och patient- och konsumentorganisationer i syfte att 
förhindra återkommande biverkningar och framtida skador orsakade av läkemedel.
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Ändringsförslag 20
Thomas Ulmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 57 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 57.1 ska följande led läggas 
till:
”ua) främja befintliga källor till 
oberoende tillförlitlig hälsoinformation.”

Or. en

Motivering

Det finns många källor till oberoende evidensbaserad information om behandlingsalternativ 
som finns att tillgå i EU. Dessa tar hänsyn till befolkningens kulturella särdrag och 
sammanhang, inbegripet hälsofaktorer. De hanteras av hälsovårdsmyndigheter, 
läkemedelsbolag, tillsynsorgan på hälso- och sjukvårdsområdet, hälso- och 
sjukvårdsinrättningar, vårdpersonal, konsumentorganisationer och oberoende 
patientorganisationer. Dessa informationskällor bör främjas aktivt för allmänheten.

Ändringsförslag 21
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt) 
Förordning (EG) No 726/2004
Artikel 57 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 57.1 ska följande led läggas 
till:
”ua) främja befintliga källor till 
oberoende tillförlitlig hälsoinformation.”

Or. en

Motivering

Det finns många källor till oberoende evidensbaserad information om behandlingsalternativ 
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som finns att tillgå i EU. Dessa tar hänsyn till befolkningens kulturella särdrag och 
sammanhang, inbegripet hälsofaktorer. De hanteras av hälsovårdsmyndigheter, 
läkemedelsbolag, tillsynsorgan på hälso- och sjukvårdsområdet, hälso- och 
sjukvårdsinrättningar, vårdpersonal, konsumentorganisationer och oberoende 
patientorganisationer. Dessa informationskällor bör främjas aktivt för allmänheten.

Ändringsförslag 22
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b) Artikel 57.2 ska ersättas med följande:
”2. Den databas som avses i punkt 1 led l 
ska innehålla den senaste versionen av
– sammanfattningarna av produkternas 
egenskaper,
– bipacksedlarna,
– uppgifter som framgår av 
märkningen, där åtminstone det 
internationella generiska namnet alltid 
ska specificeras,
– utkastet till sekundär- och 
primärförpackning samt till alla 
eventuella andra föremål i förpackningen,
– villkoren för godkännanden som 
beviljas på grundval av specifika 
skyldigheter som avses i artikel 14.7 och 
14.8, tillsammans med tidsfristen för 
uppfyllandet av dessa samt i 
förekommande fall en länk till 
undersökningsresultaten efter 
godkännandet eller riskhanteringsplaner, 
när de slutförts,
– de offentliga europeiska 
utredningsprotokollen, inbegripet 
sammanfattningar avfattade på ett för 
allmänheten användarvänligt språk i 
enlighet med artikel 13.3,
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– för uppdateringar av offentliga 
europeiska utredningsprotokoll 
(ändringar eller ”åtgärder som vidtagits 
efter godkännandet”) rörande säkerhet, 
de fullständiga rapporterna från 
Kommittén för humanläkemedel,
– de offentliga utredningsprotokollen och, 
i förekommande fall, sammanfattningar 
av dessa avfattade på ett för allmänheten 
användarvänligt sätt,
– de uppdaterade periodiska 
säkerhetsrapporterna, 
utredningsprotokollen och, i 
förekommande fall, sammanfattningar av 
dessa avfattade på ett för allmänheten 
användarvänligt sätt.
Databasen ska även innehålla uppgifter 
om det datum då godkännandet för 
försäljning beviljades och om det 
godkännandeförfarande (centraliserat 
förfarande, decentraliserat förfarande 
eller ömsesidigt erkännande) som 
tillämpats.
Databasen ska byggas upp stegvis och 
främst avse de läkemedel som godkänns 
med stöd av denna förordning samt de 
läkemedel som godkänns med stöd av 
avdelning III kapitel 4 i 
direktiv 2001/83/EG och avdelning III 
kapitel 4 i direktiv 2001/82/EG. 
Databasen ska efter hand utvidgas till 
att omfatta alla läkemedel som släpps ut 
på marknaden i Europeiska unionen.
Detta ska uppnås senast den ... *.
Det ska vidtas aktiva åtgärder för att 
skapa medvetenhet om databasen bland 
EU-medborgarna. I detta syfte ska det på 
varje webbsida som en innehavare av ett 
godkännande för försäljning har om ett 
receptbelagt läkemedel finnas en väl 
synlig länk till motsvarande webbsida i 
Eudrapharm-databasen.
Databasen ska […] även innehålla 
hänvisningar till uppgifter som handlar 
om pågående, nedlagda eller redan 
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avslutade kliniska prövningar som ingår 
i den databas om kliniska prövningar 
som avses i artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EG (nedan kallad 
”EudraCT-databasen”).”
_____________
* EUT: Fem år efter det att denna 
förordning trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Eudrapharm-databasen bör bli den främsta källan till validerad information till allmänheten, 
så att man på detta sätt kan åtgärda skillnaderna i tillgång till lagenlig information i olika 
delar av EU. Om det fanns en länk till Eudrapharm-databasen på de webbsidor som 
innehavarna av godkännanden för försäljning har skulle detta ge användarna direkt och 
enkel tillgång till validerad information om receptbelagda läkemedel från en icke-
kommersiell källa. Länkar till EudraCT-databasen skulle underlätta tillgången till 
undersökningsresultat. De är mycket viktiga för framtagandet och förståelsen av 
evidensbaserad information.

Ändringsförslag 23
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2c (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c) I artikel 57 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. EudraCT-databasen ska 
offentliggöra
– undersökningsprotokollen och senare 
ändringar av undersökningsprotokollen,
– en modell för den blankett om 
informerat samtycke som delas ut till 
patienterna,
– en förklaring om att de kliniska 
prövningar som genomförts utanför EU 
uppfyller de etiska krav i 
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direktiv 2001/20/EG som avses i 
artikel 6.1,
– tidsfristerna för slutförandet av 
undersökningen,
– detaljerade undersökningsresultat, som 
ska tillgängliggöras senast ett år efter det 
att undersökningen slutförts.”

Or. en

Motivering

Undersökningsresultaten är mycket viktiga för att framtagandet och förståelsen av 
evidensbaserad information. Deltagarna går med på att delta i kliniska prövningar även för 
att det bidrar till den vetenskapliga utvecklingen och i slutändan är till nytta för allmänheten. 
Undersökningsresultaten bör därför tillgängliggöras för oberoende forskare. Samtliga 
kliniska uppgifter som lämnas in till läkemedelsmyndigheten bör tillgängliggöras.

Ändringsförslag 24
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d) I artikel 57 ska följande punkt läggas 
till:
”2b. Alla kliniska prövningar som 
genomförs av en innehavare av ett 
godkännande för försäljning med säte i 
Europa eller av en tredje part som agerar 
på dennes vägnar ska registreras i 
EudraCT-databasen oavsett om de 
genomförs i Europa eller i tredje länder.”

Or. en

Motivering

Då allt fler kliniska prövningar genomförs utanför Europa bör samtliga kliniska prövningar 
som genomförs av läkemedelsbolag med säte i Europa eller av en tredje part (organisationer 
som kontrakteras för forskning) på deras vägnar registreras i EudraCT-databasen.
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Ändringsförslag 25
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2e (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e) I artikel 59 ska punkt 4 ersättas med 
följande:
”4. Om en grundläggande 
meningsskiljaktighet i vetenskapliga 
frågor har konstaterats och organet i 
fråga är ett organ i en medlemsstat, ska 
myndigheten och det nationella organet, 
utom i de fall annat föreskrivs i denna 
förordning, direktiv 2001/83/EG eller 
direktiv 2001/82/EG, samarbeta för att 
lösa tvisten eller utarbeta en gemensam 
handling där de vetenskapliga frågor om 
vilka det råder delade meningar 
klarläggs på vederbörligt sätt. Denna 
handling ska offentliggöras omedelbart 
efter det att den antagits.”

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att säkerställa att vetenskaplig information offentliggörs 
samt att skapa insyn i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 26
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2f (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 62 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2f) I artikel 62.2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”2. Medlemsstaterna ska sända 
myndigheten en förteckning över
namnen på sådana nationella experter 
med styrkt erfarenhet av utvärdering av 
läkemedel som kan medverka i 
arbetsgrupper eller rådgivande grupper 
med vetenskapliga experter inom 
Kommittén för humanläkemedel, 
Kommittén för växtbaserade läkemedel 
eller Kommittén för 
veterinärmedicinska läkemedel och i 
förteckningen även inbegripa uppgifter 
om experternas meriter och särskilda 
kompetensområden samt 
intresseförklaringar.”

Or. en

Motivering

En intresseförklaring bör översändas redan i samband med nomineringen.

Ändringsförslag 27
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2g (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 62 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2g) I artikel 62 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Innehavare av godkännanden för 
försäljning ska förse myndigheten och de 
nationella behöriga myndigheterna med 
en omfattande förteckning över 
betalningar och sponsring till ett värde på 
över 10 euro av patientorganisationer, 
konsumentorganisationer, 
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yrkesorganisationer för vårdpersonal, 
vetenskapliga samfund, enskilda 
yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården, politiska partier och 
opinionsledare. Denna förteckning ska 
offentliggöras.”

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av information om betalningar och sponsring skulle göra det möjligt för 
patienterna och konsumenterna att kontrollera om den vårdpersonal som de vill konsultera 
eller den organisation som de vill ansluta sig till har kopplingar till läkemedelsindustrin. 
Detta är värdefull information som gör det lättare att bedöma den information som avges och 
att beakta sammanhanget. I Frankrike och Storbritannien måste läkemedelsbolagen varje år 
redogöra för de betalningar som de gjort till patientorganisationer inför de behöriga 
myndigheterna.

Ändringsförslag 28
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2h (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2h) I artikel 63 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”Ledamöterna i styrelsen och i 
kommittéerna samt rapportörerna och 
experterna får inte ha ekonomiska eller 
andra intressen i läkemedelsindustrin 
som är av sådant slag att deras 
opartiskhet kan ifrågasättas. De ska åta 
sig att agera självständigt och i 
allmänhetens intresse och varje år avge 
en förklaring om sina ekonomiska 
intressen. Uppgifter om indirekta 
intressen som skulle kunna hänföras till 
läkemedelsindustrin ska införas i ett 
register som förs av myndigheten och 
som allmänheten på begäran ska kunna 
få tillgång till via myndighetens 
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webbplats.”

Or. en

Motivering

Den gällande lagstiftningen stadgar enbart om att intresseförklaringarna ska finnas 
tillgängliga på myndighetens kontor. Det är inte acceptabelt att man ska behöva åka till 
London för att kontrollera intresseförklaringarna. De måste offentliggöras på webbplatsen.

Ändringsförslag 29
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2i (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 63 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2i) I artikel 63 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Myndigheten ska offentliggöra
– de detaljerade föredragningslistorna för 
dess kommittéers och arbetsgruppers 
sammanträden, senast dagen före 
respektive sammanträde,
– protokollen från dessa sammanträden, 
inklusive listan över samtliga experter 
som närvarat och över experter som inte 
tillåtits att närvara på grund av 
intressekonflikter, samt en beskrivning av 
de beslut som fattats, omröstningsresultat 
och röstförklaringar, inklusive 
reservationer.”

Or. en

Motivering

Man måste säkra full insyn i beslutsfattandet om läkemedel och offentlig tillgång till 
vetenskapliga uppgifter.
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Ändringsförslag 30
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2j (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 63 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2j) I artikel 63 ska följande punkt läggas 
till:
”2b. Myndighetens kommittéers 
sammanträden ska vara offentliga. 
Sammanträdena ska tillkännages på 
myndighetens webbplats. Meddelandet 
ska bland annat innehålla information 
om hur allmänheten kan delta i 
sammanträdet. Alla som deltar i 
sammanträdet ska ges tillgång till 
bakgrundsdokument.”

Or. en

Motivering

Läkemedelsmyndighetens rådgivande expertkommittéers sammanträden bör vara offentliga, i 
likhet med FDA:s expertkommittés sammanträden, med möjlighet för alla att delta i 
sammanträdet och inkomma med punkter till det. På detta sätt skulle det skapas ökad insyn i 
beslutsfattandet och allmänhetens tillgång till vetenskapliga uppgifter skulle främjas.

Ändringsförslag 31
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2k (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 80 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2k) I artikel 80 ska följande punkt läggas 
till:
”Kommersiell sekretess kan beviljas 
enbart om sökanden tydligt bevisat att 
offentliggörandet av information skulle 
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vara till orimlig skada för de 
kommersiella intressena för innehavaren 
av godkännandet för försäljning. 
Kommersiell sekretess får inte tillämpas 
på en hel handling eller en viss typ av 
handlingar, utan ska begränsas till 
utelämnande specifika uppgifter, förutsett 
att det inte finns något övervägande 
allmänintresse av ett offentliggörande.”

Or. en


