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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for 
så vidt angår lægemiddelovervågning
(KOM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0665),

 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0514/2008),

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: "Følgerne af 
Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 55,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse(A7-0000/2009),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til udtalelse af 22. september 
2009 fra Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse ¹,
¹ EFT C 229 af 23.9.2009, s. 19.
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Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges intenst på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved sådanne 
lægemidler, og en offentlig tilgængelig 
liste over disse lægemidler bør ajourføres 
af Det Europæiske Lægemiddelagentur, 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 
31. marts 2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af humanmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet").

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved sådanne 
lægemidler, der bør angives med en sort 
trekant og en redegørelse herfor i 
produktresuméet og på indlægssedlen, og 
en offentlig tilgængelig liste over disse 
lægemidler bør ajourføres af Det 
Europæiske Lægemiddelagentur, som er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. 
marts 2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af humanmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet").

Or. en

Begrundelse

En særlig advarsel på lægemidler, der overvåges nøje, vil gøre det lettere både for 
sundhedspersoner og patienter at identificere nye lægemidler, der er under nøje overvågning, 
og vil gøre dem mere opmærksomme på vigtigheden af at indberette eventuelle bivirkninger. 

Et symbol i form af en sort trekant anvendes i forvejen til at angive et nyt lægemiddel, der er 
under nøje overvågning i EU (for lægemidler, der følger den centrale 
godkendelsesprocedure). 



PR\798816DA.doc 7/28 PE430.927v01-00

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning bør have sine beføjelser øget 
i forhold til koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen er ikke et organ, der er 
specialiseret i overvågning af lægemidler - dens opgave er at foretage overordnede 
afvejninger af risici i forhold til fordele.  Udvalget for Risikovurdering bør være det eneste 
organ med ansvar for lægemiddelovervågning og risikovurdering for at undgå overlapning af 
rollerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag er forvirrende og lader forstå, at lægemiddelovervågningssystemet 
skal anvendes til at indsamle oplysninger om medicineringsfejl generelt. Der er behov for 
klarhed omkring, hvornår medicineringsfejl skal indberettes: Kun medicineringsfejl, der er 
under mistanke for at have ført til bivirkninger, bør indberettes. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør underrettes elektronisk, når indehavere af markedsføringstilladelser 
indgiver indberetninger til Eudravigilance om alvorlige formodede bivirkninger, som 
konstateres på deres område, som en ekstra foranstaltning, der skal sikre, at de nationale 
kompetente myndigheder ikke går glip af eller overser oplysninger af denne art. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at håndhæve bestemmelserne 
vedrørende lægemiddelovervågning bør 
medlemsstaterne sikre, at indehavere af 

For at håndhæve bestemmelserne 
vedrørende lægemiddelovervågning bør 
medlemsstaterne sikre, at indehavere af 



PR\798816DA.doc 9/28 PE430.927v01-00

DA

markedsføringstilladelser, der ikke 
overholder 
lægemiddelovervågningsbetingelserne, 
pålægges sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning.

markedsføringstilladelser, der ikke 
overholder 
lægemiddelovervågningsbetingelserne, 
pålægges sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning. 
Hvis betingelserne i 
markedsføringstilladelsen ikke er opfyldt 
inden for den fastsatte tidsfrist, bør de 
nationale kompetente myndigheder have 
beføjelse til at ændre den udstedte 
markedsføringstilladelse.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at virksomhederne i mange tilfælde ikke har gennemført de 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til markedsføring, som de er forpligtet til. I 
forbindelse med lægemidler, der giver et stort afkast, har bøder ikke altid afskrækkende 
virkning, og lovgivningen bør derfor gøre det klart, at medlemsstaterne har mulighed for at 
suspendere eller tilbagekalde markedsføringstilladelsen. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Dette direktiv bør finde anvendelse, 
uden at det berører direktiv 95/46/EF og 
forordning (EF) nr. 45/2001/EF om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger. Beskyttelse af 
folkesundheden udgør en vigtig 
samfundsinteresse, hvilket retfærdiggør 
behandlingen af identificerbare 
sundhedsoplysninger, så længe de kun 
behandles, når det er nødvendigt, og de 
pågældende institutioner og organer 
foretager en evaluering af 
nødvendigheden af at behandle disse data 
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på ethvert trin i 
lægemiddelovervågningsprocessen. 

Or. en

Begrundelse

Forslaget omfatter meget følsomme personoplysninger, som bør beskyttes fuldt ud. Det bør 
imidlertid være muligt at behandle personoplysninger i Eudravigilance-systemet og samtidig 
respektere EU-databeskyttelseslovgivning. 

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Følgende punkt indsættes:
(28e) Kommercielt fortrolige oplysninger: 
dokumenter og oplysninger bør være 
kommercielt fortrolige, hvis videregivelse 
af sådanne dokumenter eller oplysninger i 
væsentlig grad vil kunne skade en 
kommerciel interesse, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen har, 
medmindre der er en overordnet offentlig 
interesse i videregivelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre en bedre balance mellem gennemsigtighed og kommerciel 
fortrolighed i forbindelse med fortrolige oplysninger. Med henblik herpå bør der være en klar 
definition af kommercielt fortrolig oplysning i lovgivningen.  Med en særlig definition, der 
tager højde for de specielle træk ved lægemiddelsektoren, og som afspejler betragtningerne 
vedrørende folkesundheden, vil der kunne udstikkes retningslinjer for, hvilken slags 
oplysninger der kan videregives til offentligheden, og hvilken der med fuld ret kan 
tilbageholdes. 
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Især sundhedspersoner vil allerede være bekendt med den sorte trekant, der anvendes som 
symbol på nye lægemidler, der er under nøje overvågning i EU (f.eks. lægemidler, der er 
godkendt efter den centraliserede procedure). 

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. 

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. Hvis betingelserne i 
markedsføringstilladelsen ikke er opfyldt 
inden for den fastsatte tidsfrist, bør de 
nationale myndigheder have beføjelse til 
at ændre den udstedte 
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markedsføringstilladelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse for ændringsforslag til betragtning 27.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

b) Følgende indsættes som andet og tredje 
afsnit:

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, a variety of contact details should be 
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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.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra f – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) For lægemidler, der ikke er omfattet af 
den i artikel 23 i forordning (EF) nr. 
726/2004 omtalte liste, skal følgende 
oplysninger tilføjes: "alle formodede 
bivirkninger indberettes til sædvanlig 
læge, apoteker eller <den nationale 
kompetente myndigheds navn, 
webadresse, postadresse og/eller 
telefonnummer>."

Or. en

Begrundelse

Selv om et lægemiddel ikke overvåges nøje, bør der stadig gives oplysninger om, hvordan den 
nationale kompetente myndighed kan kontaktes. Som situationen er nu, skal indlægssedlen 
kun oplyse navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen, navnet på dennes 
repræsentanter i medlemsstaterne og fremstillerens navn og adresse. Hvis man ønsker, at 
medlemsstaterne skal tilskynde til indberetning til nationale kompetente myndigheder (se 
ændringsforslag 14), må der gives oplysninger om, hvordan disse myndigheder kan kontaktes.  
Patienter bør også gøres bekendt med, at de kan indberette til sundhedspersonale.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved hjælp af det i stk. 1 omhandlede 
lægemiddelovervågningssystem foretager 
medlemsstaterne en videnskabelig 

2. Ved hjælp af det i stk. 1 omhandlede 
lægemiddelovervågningssystem foretager 
medlemsstaterne en videnskabelig 
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evaluering af alle oplysninger, overvejer 
muligheder for risikominimering og -
forebyggelse og træffer 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
det er nødvendigt. De foretager
regelmæssig revision af deres 
lægemiddelovervågningssystem og 
indberetter resultaterne til Kommissionen 
senest den [inserat concrete date - two-
years after the date of transposition 
referred to in Article 3(1)] og derefter 
hvert andet år.

evaluering af alle oplysninger, overvejer 
muligheder for risikominimering og -
forebyggelse og træffer 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis 
det er nødvendigt. Under koordinering af 
agenturet sikrer de, at der gennemføres en
regelmæssig uafhængig revision af deres 
lægemiddelovervågningssystem og 
indberetter resultaterne til Kommissionen 
senest den [den præcise dato indsættes - to 
år efter datoen for gennemførelsen af dette
direktiv, der er anført i artikel 3, stk. 1] og 
derefter hvert andet år.

Or. en

Begrundelse

Der er langt større sandsynlighed for, at medlemsstater overskrider fristen for indberetning af 
bivirkninger til Eudravigilance-databasen, end at virksomheder gør det.  I øjeblikket er det 
omkring halvdelen af indberetningerne om bivirkninger fra medlemsstaterne, der ikke finder 
sted inden for fristen på 15 dage. Disse forsinkelser indebærer risici for folkesundheden, og 
uafhængige revisioner formår sandsynligvis mere effektivt end interne revisioner at løse dette 
problem. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) træffer alle passende foranstaltninger 
for at tilskynde patienter, læger, 
farmaceuter og andre sundhedspersoner til 
at indberette formodede bivirkninger til 
den nationale kompetente myndighed;
disse foranstaltninger skal omfatte 
uddannelse af sundhedspersoner og 
offentlige oplysningskampagner for 
patienter
(1a) fremme direkte patientindberetning 
gennem tilrådighedsstillelse af alternative
indberetningsformater som supplement til 
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webbaserede formater 

Or. en

Begrundelse

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up. 

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Indberetning af formodede bivirkninger 
på grund af medicineringsfejl bør foregå 
anonymt, uden at der rejses 
beskyldninger, og bør være omfattet af 
beskyttelse af fortrolighedsforholdet. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår en ny definition af bivirkning, som for første gang vil omfatte 
bivirkninger, der er forårsaget af medicineringsfejl. Ifølge personer, der arbejder med 
patientsikkerhed, er det vigtigt med en ni blame-kultur, hvis man vil opmuntre til 
indberetning. Sundhedspersoner bør ikke afholdes fra at indberette bivirkninger, fordi de 
frygter en efterfølgende retssag. 
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør underrettes elektronisk, når indehavere af markedsføringstilladelser 
indgiver indberetninger til Eudravigilance om alvorlige formodede bivirkninger, som 
konstateres på deres område, som en ekstra foranstaltning, der skal sikre, at nationale 
kompetente myndigheder ikke går glip af eller overser oplysninger af denne art. 

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
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på. på.
Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

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

Or. en

Begrundelse

Denne ændring bringer artiklen i overensstemmelse med ændringsforslag 11, 12 og 14. Det 
skal være muligt for patienter at fremsende indberetninger elektronisk, men der bør ikke være 
hindringer for, at der også kan stilles andre formater til rådighed. Det er medlemsstaterne, 
der har ansvaret for, at indberetningerne bliver overført til i et elektronisk format, der er 
kompatibelt med Eudravigilance. 

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved det første møde efter udløbet af 
fristen for bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelse, jf. stk. 2, 
vedtager Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger, der er fremsat i 
henhold til nævnte stykke.

3. Ved det første møde efter udløbet af 
fristen for bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelse, jf. stk. 2, 
vedtager Udvalget for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger, der er fremsat i 
henhold til nævnte stykke.

Udvalget udarbejder en anbefaling til 
koordinationsgruppen på grundlag af 
vurderingsrapporten. 
Ordet "Rådgivende" bør slettes i navnet på 
Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, således at navnet 
bedre afspejler udvalgets beføjelser.  
Hvis denne ændring vedtages, skal navnet 
ændres i hele teksten.
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Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 3. Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning bør 
have sine beføjelser øget i forhold til koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen er ikke et 
organ, der er specialiseret i overvågning af lægemidler - dens opgave er at foretage 
overordnede afvejninger af risici i forhold til fordele.  Udvalget for Risikovurdering bør være 
det eneste organ med ansvar for lægemiddelovervågning og risikovurdering for at undgå 
overlapning af rollerne.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som ikke omfatter 
en markedsføringstilladelse, der er udstedt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
behandler koordinationsgruppen senest 30 
dage, efter at den har modtaget 
indberetningen fra Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, indberetningen 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
de pågældende markedsføringstilladelser, 
herunder en frist for gennemførelse af 
udtalelsen. 

1. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som ikke omfatter 
en markedsføringstilladelse, der er udstedt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
vedtager koordinationsgruppen senest 30 
dage, efter at den har modtaget 
anbefalingen fra Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, en udtalelse om 
bevarelse, ændring, suspension eller 
tilbagekaldelse af de pågældende 
markedsføringstilladelser, herunder en frist 
for gennemførelse af udtalelsen. 

Or. en

Begrundelse

Udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning bør tillægges 
mere vægt end koordinationsgruppen og CHMP, som kun bør kunne omstøde udvalgets 
anbefaling, hvis de kan begrunde deres beslutninger med videnskabelige forhold og hensynet 
til folkesundheden. 



PR\798816DA.doc 19/28 PE430.927v01-00

DA

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som omfatter mindst 
én markedsføringstilladelse, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler
koordinationsgruppen indberetningen
senest 30 dage, efter at den har modtaget 
den fra Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension eller tilbagekaldelse af de 
pågældende markedsføringstilladelser. 

3. I tilfælde af en enkelt vurdering af de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger, der vedrører 
mere end én markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 107e, stk. 1, og som omfatter mindst 
én markedsføringstilladelse, der er udstedt
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, vedtager Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler senest 30 
dage, efter at det har modtaget 
anbefalingen fra Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, en udtalelse om 
bevarelse, ændring, suspension eller 
tilbagekaldelse af de pågældende 
markedsføringstilladelser. 

CHMP vedtager kun en udtalelse, som 
afviger fra Udvalget for Risikovurderings 
anbefaling, hvis der foreligger stærke 
videnskabelige og folkesundhedsmæssige 
grunde til at gøre det. CHMP redegør for 
disse grunde i en begrundelse, som det 
vedlægger sin udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 107g, stk. 1.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Afdeling 2 a (ny)



PE430.927v01-00 20/28 PR\798816DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 2a
Påvisning af signaler

Artikel 107h Artikel 107h

Or. en

Begrundelse

Afdeling 2 i forslaget bærer overskriften "Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger", 
men det drejer artikel 107h sig ikke om. Derimod fastsætter denne artikel en procedure for 
påvisning og vurdering af signaler fra Eudravigilance-databasen, hvilket er en afgørende 
etape i lægemiddelovervågningssystemet.  For at undgå uklarhed bør artikel 107h optræde 
under en særlig afdeling med en passende overskrift.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på denne vurdering kan 
Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning afholde en 
offentlig høring.
Offentlige høringer meddeles via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed. Meddelelsen skal 
indeholde oplysninger om, hvordan 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og offentligheden kan deltage. 
Agenturet giver alle, der anmoder herom, 
mulighed for at deltage i høringen enten 
personligt eller ved hjælp af webbaseret 
teknologi.
Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse eller en anden 
person, som ønsker at forelægge 
oplysninger, sidder inde med oplysninger 
af kommercielt fortrolig art, kan 
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vedkommende anmode om at få lov til at 
forelægge disse oplysninger for Udvalget 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning i en ikke-
offentlig høring.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver kun Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning mulighed for at afholde offentlige høringer gennem 
fællesskabsproceduren, som først indledes, når en medlemsstat er lige ved at suspendere eller 
ændre en markedsføringstilladelse. Det vil være hensigtsmæssigt at give Udvalget for 
Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning mulighed for også at benytte offentlige 
høringer til at hjælpe det med at vurdere signaler, der dukker op gennem den "normale" 
procedure - dvs. gennem overvågningen af individuelle indberetninger af bivirkninger, der er 
indgivet i Eudravigilance-databasen.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabsprocedure EU-hasteprocedure

Or. en

Begrundelse

Denne afdeling beskriver proceduren for omgående informationsudveksling og koordinering i 
tilfælde, hvor en medlemsstat opdager et alvorligt sikkerhedsproblem og træffer 
foranstaltninger - eller overvejer at træffe foranstaltninger med henblik på at tilbagekalde 
eller suspendere en markedsføringstilladelse ensidigt. Den foreslåede titel, 
Fællesskabsprocedure, afspejler ikke, at der er tale om en hasteprocedure, og er vildledende i 
forbindelse med de centraliserede og decentraliserede godkendelsesprocedurer for 
lægemidler.
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som den har fået forelagt. Den
kan med henblik på denne vurdering 
afholde en offentlig høring. 

2. Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som det har fået forelagt. Det
kan med henblik på denne vurdering 
afholde en offentlig høring i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 107h, stk. 2a, i direktivet. 

Offentlige høringer meddeles via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed. Meddelelsen skal 
indeholde oplysninger om, hvordan 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og offentligheden kan deltage. 
Agenturet giver alle, der anmoder herom, 
mulighed for at deltage i høringen enten 
personligt eller ved hjælp af webbaseret 
teknologi.
Hvis en indehaver af en 
markedsføringstilladelse eller en anden 
person, som ønsker at forelægge 
oplysninger, sidder inde med oplysninger 
af kommercielt fortrolig art, kan 
vedkommende anmode om at få lov til at 
forelægge disse oplysninger for Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning i en 
ikke-offentlig høring.

Or. en

Begrundelse

Proceduren er allerede beskrevet i en tidligere artikel og bør ikke gentages.
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis anvendelsesområdet for proceduren 
som fastsat i overensstemmelse med artikel 
107i, stk. 2, ikke omfatter 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler
koordinationsgruppen, senest 30 dage efter 
at Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning har fremsat sin 
anbefaling, anbefalingen og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension, tilbagekaldelse eller afvisning 
af fornyelse af de pågældende 
markedsføringstilladelser, herunder en 
tidsplan for gennemførelse af udtalelsen.

1. Hvis anvendelsesområdet for proceduren 
som fastsat i overensstemmelse med artikel 
107i, stk. 2, ikke omfatter 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, handler koordinationsgruppen i 
overensstemmelse med artikel 107g, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Princippet om, at CHMP og koordinationsgruppen skal begrunde, hvorfor deres udtalelse 
afviger fra anbefalingen fra Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning, 
bør også gælde i forbindelse med vurderinger, der gennemføres under hasteproceduren. 

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis anvendelsesområdet for proceduren 
som fastsat i overensstemmelse med artikel 
107i, stk. 2, omfatter mindst én 
markedsføringstilladelse, der er udstedt 

3. Hvis anvendelsesområdet for proceduren 
som fastsat i overensstemmelse med artikel 
107i, stk. 2, ikke omfatter 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
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efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, behandler Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler, senest 30 
dage efter at Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning har fremsat sin 
anbefaling, anbefalingen og vedtager en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension, tilbagekaldelse eller afvisning 
af fornyelse af de pågældende 
markedsføringstilladelser.

efter proceduren i forordning (EF) nr. 
726/2004, handler Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning i 
overensstemmelse med artikel 107g, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 107l, stk. 1.
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BEGRUNDELSE

Lægemiddelovervågning er det system, der anvendes til overvågning af sikkerheden af 
lægemidler, efter at disse er blevet godkendt til offentlig brug. Lægemiddelovervågning 
spiller en vigtig rolle for folkesundheden. Det skønnes, at 197.000 dødsfald pr. år i EU 
skyldes bivirkninger. Bivirkninger ved lægemidler kan overses i kliniske forsøg, hvis de er 
sjældne, kun forekommer efter lang tids brug, eller hvis de forekommer ved interaktion med 
andre lægemidler. De fleste af os er vidende om tragedien forbundet med lægemidlet 
thalidomid i 1960'erne og senere Vioxx. Der kan derfor ikke herske tvivl om, at systemer til 
sporing af lægemiddelbrug, indberetning af bivirkninger og undersøgelse af mønstre 
("påvisning af signaler") er en prioritet i EU's sundhedspolitik. 

I henhold til gældende EU-lovgivning kan lægemidler godkendes på to måder: a) gennem en 
central procedure, hvor der indsendes én ansøgning af en medicinalvirksomhed til EMEA 
(Det Europæiske Lægemiddelagentur), eller b) gennem et system med gensidig anerkendelse, 
hvor ét land står i spidsen med hensyn til vurdering af det nye lægemiddel og koordinerer med 
andre medlemsstater ved gensidig anerkendelse. Med hensyn til visse typer af nye produkter, 
f.eks. lægemidler inden for bioteknologi, cancer, hiv og neurodegenerative sygdomme, er der 
en forpligtelse til at lade disse gå igennem det centraliserede system. Bestemmelserne om den 
centraliserede procedure er anført i forordning (EU) nr. 726/2004 og om det decentraliserede 
system i direktiv 2001/83/EF. Kommissionens forslag om at opdatere bestemmelserne om 
lægemiddelovervågning kræver derfor en ændring af begge lovgivninger. Ordføreren har 
tilsvarende udarbejdet udkast til ændringsforslag til både forordningen og direktivet, men da 
de to lovgivninger overlapper hinanden, vedrører beretningen i det følgende begge.

Af afgørende betydning for et godt lægemiddelovervågningssystem er det, at bivirkninger 
indberettes korrekt af sundhedspersoner, virksomhederne og patienterne selv, og at disse 
bivirkninger registreres korrekt af de offentlige myndigheder, således at "signaler", der peger i 
retning af potentielle problemer, kan påvises. Der skal derefter følges op på disse signaler 
med en indsats, der kan omfatte ændringer af den måde, hvorpå et lægemiddel ordineres, 
bedre information om dets anvendelse eller, hvis bivirkningen er af alvorlig karakter, en 
fuldstændig tilbagetrækning af lægemidlet. Fordelen ved et styrket samarbejde om 
lægemiddelovervågning på EU-plan er, at "puljen" af indberettede bivirkninger bliver større, 
hvilket betyder, at sjældnere mønstre hurtigere kan spores, dobbeltarbejde med hensyn til 
opfølgning på de samme bivirkninger i forskellige medlemsstater kan undgås, og usikre 
lægemidler kan trækkes tilbage hurtigere om. "Signalerne" opfanges fra spontane 
indberetninger af bivirkninger til de kompetente nationale myndigheder, fra periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger, som virksomhederne skal foretage, så snart et produkt 
er på markedet, og fra ekspertundersøgelser af forskningsdokumenter vedrørende lægemidler. 
Det nuværende lægemiddelovervågningssystem i EU har i de seneste år udviklet sig til bedre 
at kunne koordinere arbejdet medlemsstaterne imellem. En fælles Eudravigilance-database, 
der indsamler data, er i drift, og en arbejdsgruppe mødes for at drøfte problemstillinger. 
Hullerne i gældende lovgivning betyder imidlertid, at fremgangsmåden i nogen grad er ad hoc 
og inkonsekvent. 

Kommissionen foreslår derfor ændringer for at styrke EU's lægemiddelovervågning og 
rationalisere procedurerne. Generelt hilser ordføreren Kommissionens fremgangsmåde 
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velkommen, men har strammet op på dens forslag på nogle områder. Der er ifølge ordføreren 
følgende hovedelementer:

1.  Styrket EU-udvalg for lægemiddelovervågning 

Ordføreren mener, at det er korrekt af Kommissionen at erstatte den nuværende arbejdsgruppe 
vedrørende lægemiddelovervågning med Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden 
for Lægemiddelovervågning (PRAAC). De fleste eksperter er enige om, at det nuværende 
system med en arbejdsgruppe fungerer på en temmelig ad hoc-agtig manér, der kun fokuserer 
på lægemidler, som er godkendt gennem den centrale procedure, og mangler den status, der 
sikrer, at Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP), som fører tilsyn med hele 
systemet, handler ud fra dets resultater. Ordføreren mener imidlertid, at PRAAC's rolle kan 
styrkes yderligere, hvis det gives bemyndigelse til at anbefale CHMP at træffe 
foranstaltninger snarere end blot at yde det rådgivning, og medlemstallet kan udvides til en 
repræsentant pr. medlemsstat. For at sikre gennemsigtighed i PRAAC's arbejde foreslår 
ordføreren ligeledes, at der udpeges yderligere to repræsentanter til at varetage patienternes og 
sundhedspersonalets interesser, ligesom det er tilfældet med andre EMEA-udvalg. 

2. Medlemsstaternes rolle i systemet 

Ordføreren mener, at medlemsstaterne skal forblive nøglespillere i EU's 
lægemiddelovervågningssystem. Som foreslået af Kommissionen bør den kompetente 
myndighed i alle medlemsstater fortsat fungere som clearingcenter for alle spontane 
indberetninger om bivirkninger, og sundhedspersoner og patienter bør fortsat indberette 
bivirkninger til deres kompetente myndighed og ikke direkte til Eudravigilance (EU-
databasen over bivirkninger). Ordføreren forstår medlemsstaternes bekymringer over 
Kommissionens forslag om at tillade en virksomhed at foretage en enkelt indberetning til 
Eudravigilance om en bivirkning frem for til alle medlemsstater (se punkt 2). Hun mener, at 
medlemsstaterne straks skal informeres, hvis en virksomhed indberetter en bivirkning, der 
forekommer på dets område, til Eudravigilance-databasen, og foreslår, at der oprettes et 
system, der advarer relevante medlemsstater samtidig.

3. Virksomhedernes rolle i systemet 

Der foreslås flere nyttige ændringer, der berører virksomhederne. Ordføreren hilser særligt de 
forslag velkommen, der sikrer en bedre opfølgning og koordinering af vurderingerne af 
bivirkningerne, og som derved forhindrer dobbeltarbejde i medlemsstaterne. Hun støtter 
derfor virksomhedernes direkte indberetning til Eudravigilance (med 
sikkerhedsforanstaltningerne i punkt 3) og arbejdsfordelingsordningerne for opfølgning af de 
periodiske sikkerhedsindberetninger, der koordineres gennem PRAAC. 

4. Sundhedspersonernes rolle 

Ordføreren går ind for foranstaltninger, der tilskynder sundhedspersoner til frivilligt at 
indberette bivirkninger til deres kompetente myndigheder, og ønsker at styrke deres rolle med 
hensyn til at informere og til at opfordre patienterne til at indberette.
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5. Patienternes rolle 

Patienterne er nøglen til "påvisning af signaler" med hensyn til bivirkninger. Ordføreren 
støtter forslagene om at fremme den "informerede patient" og går stærkt ind for de nye 
bestemmelser om at tillade direkte patientindberetning af bivirkninger, selv om hun mener, at 
det bør være til de kompetente myndigheder og ikke virksomhederne. I øjeblikket er det kun 
få medlemsstater, der accepterer direkte indberetning, men der, hvor det praktiseres, har 
systemet ikke overbebyrdet den kompetente myndighed. Den informerede patient skal også 
vide, hvornår han eller hun tager nye lægemidler. Ordføreren støtter derfor også forslaget om 
intensivt overvågede produkter og mener, at systemet ikke kun bør informere patienter, der får 
ordineret nye produkter, men også opfordre dem til at indberette bivirkninger. Hun har stillet 
en række ændringsforslag til forbedring af informationen på indlægssedlen med henblik 
herpå.

6. Indlægssedlen 

En række berørte parter er utilfredse med Kommissionens forslag om at inkludere den "sorte 
kasse" med vigtigste informationer på indlægssedlen. Ordføreren forstår disse bekymringer, 
særligt med hensyn til, at det, der er vigtigt for én patient, ikke nødvendigvis er vigtigt for alle 
patienter. Hun føler imidlertid også, at den nuværende indlægsseddel ikke er tilfredsstillende 
ud fra patientens synspunkt, og at der skal være en tydeligere angivelse af de karakteristiske 
egenskaber ved lægemidlet over for patienterne. Det er muligt, at den bedste løsning ville 
være at lade dette problem indgå i en generel revision af indlægssedlen. Derfor har hun ikke 
selv stillet ændringsforslag til Kommissionens forslag.

7. Indberetning af bivirkninger 

I det nye system foreslås det, at alle bivirkninger (og ikke kun de alvorlige) indberettes til 
Eudravigilance-databasen af de kompetente myndigheder og virksomhederne. Dette betyder, 
at information om alle bivirkninger for første gang bliver centraliseret ét sted i EU. Dette kan 
blive et værdifuldt forskningsværktøj for alle. Kommissionen skal imidlertid sikre, at 
Eudravigilance kan klare strømmen af informationer, og iværksætte, at systemerne tydeligt 
signalerer de mest alvorlige bivirkninger. Hvis alle bivirkninger registreres i Eudravigilance, 
ser ordføreren det logiske i at skære ned på kravene i virksomhederne om linje for linje-
indberetning af bivirkninger i de periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger. I stedet for 
blot at fremlægge rådata vil virksomhederne blive anmodet om at analysere bivirkningerne og 
fremlægge resuméer af deres resultater. Dette giver mening, særligt da ordføreren har erfaret, 
at kompetente myndigheder ofte er blevet overvældede af selve omfanget af de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger, som de har modtaget hidtil, med det resultat, at mange 
er forblevet ulæste. Den hastighed, hvormed bivirkninger indberettes til Eudravigilance, er af 
altafgørende betydning for patientsikkerheden. Ordføreren er derfor bekymret over at høre, at 
både virksomheder og medlemsstater har undladt at overholde de gældende krav om 
indberetning af bivirkninger i løbet af 15 dage. Medlemsstaterne er dog langt de største 
"overtrædere": 5 % af virksomhedernes indberetninger var forsinkede mod 50 % af 
medlemsstaternes indberetninger. Ordføreren har derfor søgt at inkludere bestemmelser, der 
sikrer bedre efterlevelsesordninger.
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8. Hasteindsats eller "fællesskabsprocedure" 

Ordføreren hilser inkluderingen af klarere bestemmelser for, hvornår en hasteindsats sættes i 
gang, velkommen. Medlemsstaterne skal samarbejde hurtigt for at handle, når der opstår en 
alvorlig bivirkning.

9. Gennemsigtighed 

Ordføreren hilser forslagene om mere gennemsigtighed i EU's system til overvågning af 
lægemidler velkommen. Hun hilser udbygningen af webportalen og brugen af offentlige 
høringer til indsamling af beviser for bivirkninger velkommen. Hun mener, at offentlige 
høringer ikke blot bør anvendes i tilfælde af en hasteindsats, men at de kunne være nyttige 
redskaber for normal lægemiddelovervågning, og har derfor foreslået en ændring på dette 
område.


