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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, när det gäller 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel
(KOM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0665),

– med beaktande av artikel251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0514/2008),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3, 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktande led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska datatillsynsmannen av den 
22 april 20091,

                                               
1 EUT C 229, 23.9.2009, s. 19.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Särskilda varningar för noggrant övervakade läkemedel kommer att hjälpa både 
vårdpersonalen och patienterna att identifiera nya läkemedel under noggrann övervakning 
och skulle öka deras medvetenhet om att rapportera eventuella biverkningar.

Den svarta triangeln används redan för att märka ett nytt läkemedel under noggrann 
övervakning i hela EU (för läkemedel som följer det centrala godkännandeförfarandet).
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Befogenheterna hos kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör 
utökas i förhållande till samordningsgruppens. Samordningsgruppen är inget expertorgan för 
säkerhetsövervakning av läkemedel – dess jobb är att väga de övergripande riskerna mot 
fördelarna. För att undvika onödigt dubbelarbete bör kommittén vara det enda organet med 
ansvar för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag är förvirrande och antyder att systemet för säkerhetsövervakning bör 
användas för att samla information om felmedicinering i allmänhet. Man behöver förtydliga 
när felmedicinering ska rapporteras: endast i de fall där felmedicineringen tros ha lett till en 
misstänkt biverkning. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att se till att bestämmelserna om 
säkerhetsövervakning följs bör 

(27) För att se till att bestämmelserna om 
säkerhetsövervakning följs bör 
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medlemsstaterna säkerställa att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning blir föremål för effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
om de inte fullgör skyldigheterna avseende 
säkerhetsövervakning.

medlemsstaterna säkerställa att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning blir föremål för effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
om de inte fullgör skyldigheterna avseende 
säkerhetsövervakning. Om de villkor som 
ingår i godkännandet för försäljning inte 
uppfylls inom angiven tidsfrist bör de 
behöriga nationella myndigheterna ha 
befogenhet att ompröva det utfärdade 
godkännandet för försäljning.

Or. en

Motivering

Erfarenheterna visar att företagen i många fall inte genomför de säkerhetsundersökningar 
efter godkännande som krävs av dem. När det gäller mycket lönsamma läkemedel är böter 
inte alltid avskräckande. Därför bör det framgå av lagstiftningen att medlemsstaterna också 
har möjlighet att tillfälligt återkalla eller upphäva godkännandet för försäljning. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Tillämpningen av detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av 
direktiv 95/46/EG och 
förordning 45/2001/EG om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter. Syftet –
att skydda folkhälsan – är ett viktigt 
allmänt intresse, vilket motiverar 
behandling av identifierbara 
hälsouppgifter så länge de bara behandlas 
när det är nödvändigt och de berörda 
parterna bedömer om det är nödvändigt 
att behandla sådana uppgifter i varje 
skede av säkerhetsövervakningen.

Or. en
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Motivering

Förslaget omfattar mycket känsliga personuppgifter som bör skyddas fullt ut. Det bör dock 
vara möjligt att behandla personuppgifter inom Eudravigilance-systemet utan att bryta mot 
EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 28e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska läggas till:
28e) uppgifter som rör affärshemligheter: 
handlingar, uppgifter eller information 
ska behandlas som affärshemligheter om 
avslöjandet av sådana handlingar och 
uppgifter eller sådan information avsevärt 
skulle skada ett kommersiellt intresse hos 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning, såvida inte avslöjandet, trots 
skadan, är av dominerande intresse för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

En bättre avvägning mellan insyn och skydd av affärshemligheter behövs. För att uppnå detta 
bör begreppet ”uppgifter som rör affärshemligheter” definieras tydligt i lagstiftningen. En 
specifik definition som beaktar läkemedelssektorns karaktär och återspeglar 
folkhälsointressen skulle ge vägledning om vilken typ av uppgifter som kan offentliggöras och 
vilken typ av uppgifter som legitimt kan undanhållas.

Ändringsförslag 9

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

I synnerhet vårdpersonal kommer redan att vara bekant med den svarta triangeln som 
används för att märka ett nytt läkemedel under noggrann övervakning i hela EU (för 
läkemedel som är godkända enligt det centrala förfarandet). 

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Godkännandet för försäljning ska vid 
behov innehålla tidsfrister för när villkoren 
ska vara uppfyllda. Om de villkor som 
ingår i godkännandet för försäljning inte 
uppfylls inom angiven tidsfrist bör de 
behöriga myndigheterna ha befogenhet 
att ompröva det utfärdade godkännandet 
för försäljning.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 18.
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Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

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 
given for the national competent authorities, as internet reporting may not be appropriate for 
all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that they can report to 
their health care professional.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18a (nytt)
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led f – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) För läkemedel som inte anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till din läkare, apotekare 
eller <den behöriga nationella 
myndighetens namn, webbadress, 
postadress och/eller telefonnummer>”.

Or. en

Motivering

Även om ett läkemedel inte står under noggrann övervakning bör kontaktuppgifter till den 
behöriga nationella myndigheten ändå tillhandahållas. I bipacksedeln anges i nuläget endast 
namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning, namn på dess utsedda 
företrädare i medlemsstaterna samt tillverkarens namn och adress. Om medlemsstaterna ska 
kunna uppmuntra till direkt rapportering till den behöriga nationella myndigheten (se 
ändringsförslag 14) måste myndighetens kontaktuppgifter anges. Patienterna måste också 
informeras om att de kan rapportera till sin vårdpersonal.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska med hjälp av det 
system för säkerhetsövervakning som 
avses i punkt 1 göra en vetenskaplig 
utvärdering av all information, överväga 
alternativ för riskminimering och 
riskförebyggande samt vidta 
lagstiftningsåtgärder vid behov. De ska
genomföra regelbundna granskningar av 
sitt system för säkerhetsövervakning och 
rapportera resultaten till kommissionen 
senast den [fyll i datum – två år efter det 
datum för införlivande som avses i 

2. Medlemsstaterna ska med hjälp av det 
system för säkerhetsövervakning som 
avses i punkt 1 göra en vetenskaplig 
utvärdering av all information, överväga 
alternativ för riskminimering och 
riskförebyggande samt vidta 
lagstiftningsåtgärder vid behov. De ska
under läkemedelsmyndighetens 
samordning se till att regelbundna
oberoende granskningar av sitt system för 
säkerhetsövervakning genomförs och 
rapportera resultaten till kommissionen 
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artikel 3.1] och därefter vartannat år. senast den [fyll i datum – två år efter det 
datum för införlivande som avses i 
artikel 3.1] och därefter vartannat år.

Or. en

Motivering

Det är tio gånger vanligare att medlemsstaterna är sena med att rapportera misstänkta 
biverkningar till Eudravigilance-databasen jämfört med företagen. För närvarande inkommer 
ungefär hälften av medlemsstaternas rapporter om misstänkta biverkningar inte inom den 
15 dagar långa tidsfristen. Dessa förseningar innebär folkhälsorisker, och oberoende 
granskningar är sannolikt mer effektiva än interna granskningar för att lösa problemet.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, apotekare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera misstänkta biverkningar till den 
behöriga nationella myndigheten eller 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning; dessa åtgärder ska omfatta 
fortbildning för vårdpersonal och en 
allmän informationskampanj för 
patienter,

1a) underlätta patienternas direkta 
rapportering genom att erbjuda 
alternativa rapporteringsformat utöver 
webbaserade format, 

Or. en

Motivering

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
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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.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket punkt 1 
får medlemsstaterna föreskriva särskilda 
krav för läkare, apotekare och annan hälso-
och sjukvårdspersonal i fråga om 
rapportering av misstänkta allvarliga eller 
oförutsedda biverkningar.

Vid tillämpning av första stycket punkt 1 
får medlemsstaterna föreskriva särskilda 
krav för läkare, apotekare och annan hälso-
och sjukvårdspersonal i fråga om 
rapportering av misstänkta allvarliga eller 
oförutsedda biverkningar.

Rapportering av misstänkta biverkningar 
till följd av felmedicinering bör ske 
anonymt utan skuldbeläggning och bör 
omfattas av yrkesmässiga privilegier.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår en ny definition av biverkningar som för första gången skulle omfatta 
biverkningar som orsakats av felmedicinering. De som arbetar inom patientsäkerhet har 
erfarenheten att det är viktigt med en kultur utan skuldbeläggning för att främja 
rapporteringen. Vårdpersonal bör inte avskräckas från att lämna biverkningsrapporter av 
rädsla för att det kan få rättsliga påföljder.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 

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

elektronisk väg till den databas och det 
nätverk för databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen) som avses i 
artikel 24 i förordning (EG) nr 726/2004 
lämna information om alla misstänkta 
allvarliga biverkningar i gemenskapen och 
i tredjeland inom 15 dagar efter att de har 
mottagit rapporten, eller om en rapport inte 
lämnats, efter att de har fått kännedom om 
händelsen. Ett system ska upprättas för att 
medlemsstaterna samtidigt meddelas om 
dessa inlämnade rapporter. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Denna ändring gör att artikeln överensstämmer med ändringsförslag 11, 12 och 14. 
Patienterna måste kunna lämna rapporter elektroniskt, men det bör även finnas möjlighet att 
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använda andra format. Det är upp till medlemsstaten att omvandla rapporten till ett 
elektroniskt format som är kompatibelt med Eudravigilance.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid nästa möte som hålls efter det att 
innehavarens tidsfrist enligt punkt 2 för att 
lämna synpunkter har löpt ut ska 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel anta utredningsprotokollet 
med eller utan ändringar och med 
beaktande av synpunkter som lämnats i 
enlighet med den punkten.

3. Vid nästa möte som hålls efter det att 
innehavarens tidsfrist enligt punkt 2 för att 
lämna synpunkter har löpt ut ska 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel anta 
utredningsprotokollet med eller utan 
ändringar och med beaktande av 
synpunkter som lämnats i enlighet med den 
punkten.

Den ska avge en rekommendation till 
samordningsgruppen utifrån 
utredningsprotokollet. 
Ordet ”rådgivande” bör tas bort från 
kommitténs namn (kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel) så att namnet bättre 
avspeglar kommitténs befogenheter. 
Om detta antas kommer namnet att ändras 
genomgående i texten.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3. Befogenheterna hos kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör utökas i förhållande till 
samordningsgruppens. Samordningsgruppen är inget expertorgan för säkerhetsövervakning –
dess jobb är att väga de övergripande riskerna mot fördelarna. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör kommittén vara det enda organet med ansvar för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel.

Ändringsförslag 19
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107g – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och inget 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förordning (EG) nr 726/2004, 
ska samordningsgruppen inom 30 dagar 
efter att ha mottagit rapporten från
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel behandla rapporten och anta 
ett yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
de berörda godkännandena för försäljning, 
inklusive en tidtabell för att genomföra 
yttrandet.

1. Om det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och inget 
godkännande för försäljning har beviljats i 
enlighet med förordning (EG) nr 726/2004, 
ska samordningsgruppen inom 30 dagar 
efter att ha mottagit rekommendationen
från kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel anta ett 
yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
de berörda godkännandena för försäljning, 
inklusive en tidtabell för att genomföra 
yttrandet.

Or. en

Motivering

Yttrandet från kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör väga 
tyngre hos samordningsgruppen och kommittén för humanläkemedel, som endast bör kunna 
häva kommitténs rekommendation om de motiverar sitt beslut på vetenskapliga och 
folkhälsomässiga grunder.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och minst ett 
godkännande för försäljning har beviljats i 

3. När det görs en enda bedömning av 
periodiska säkerhetsrapporter som berör 
mer än ett godkännande för försäljning i 
enlighet med artikel 107e.1 och minst ett 
godkännande för försäljning har beviljats i 
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enlighet med förfarandet i förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter att ha 
mottagit rapporten från rådgivande
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel behandla 
rapporten och anta ett yttrande om 
bibehållande, ändring, tillfälligt 
återkallande eller upphävande av de 
berörda godkännandena för försäljning.

enlighet med förfarandet i förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter att ha 
mottagit rekommendationen från 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel anta ett 
yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
de berörda godkännandena för försäljning.

Yttrandet från kommittén för 
humanläkemedel ska endast skilja sig 
från rekommendationen från kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel om det finns 
starka vetenskapliga och 
folkhälsomässiga grunder till detta. 
Kommittén för humanläkemedel ska 
förklara dessa grunder i en motivering 
som den ska bifoga till sitt yttrande.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 107g – punkt 1.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 2a
Signaldetektion

Artikel 107h Artikel 107h

Or. en

Motivering

Avsnitt 2 i förslaget heter ”Periodiska säkerhetsrapporter”. Artikel 107h handlar dock inte 
om detta, utan snarare om förfarandet för detektion och bedömning av signaler från 
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Eudravigilance-databasen, som är ett viktigt steg i systemet för säkerhetsövervakning. För att 
undvika missförstånd bör denna artikel ha ett eget avsnitt med lämplig titel.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107h – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som ett led i denna bedömning kan 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel genomföra 
en offentlig utfrågning.
De offentliga utfrågningarna ska 
tillkännages genom den europeiska 
webbportalen för läkemedelssäkerhet. 
Tillkännagivandet ska innehålla 
information om hur innehavarna av 
godkännande för försäljning och 
allmänheten kan delta. 
Läkemedelsmyndigheten ska ge alla som 
begär det möjlighet att delta i 
utfrågningen, antingen på plats eller med 
hjälp av webbteknik.
Om en innehavare av godkännande för 
försäljning eller någon annan person som 
tänker lämna information har uppgifter 
som rör affärshemligheter och som är 
relevanta för den fråga som förfarandet 
gäller, kan vederbörande begära att få 
lämna uppgifterna till kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel vid en sluten utfrågning.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag får kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel endast hålla offentliga utfrågningar genom ”gemenskapsförfarandet”, som 
tillämpas när en medlemsstat redan är på väg att tillfälligt återkalla eller ändra ett 
godkännande för försäljning. Det vore logiskt att denna kommitté även får använda sig av 
offentliga utfrågningar för att kunna bedöma signaler som uppstår genom det ”normala” 
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förfarandet, dvs. genom övervakning av enskilda biverkningsrapporter som lagts in i 
Eudravigilance-databasen. 

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapsförfarande Skyndsamt unionsförfarande

Or. en

Motivering

I detta avsnitt beskrivs förfarandet för skyndsamt informationsutbyte och samordning om en 
medlemsstat upptäcker en allvarlig säkerhetsrisk och vidtar åtgärder eller överväger att vidta 
åtgärder för att unilateralt upphäva eller tillfälligt återkalla ett godkännande för försäljning. 
Den föreslagna titeln ”gemenskapsförfarande” återspeglar inte förfarandets skyndsamma 
karaktär och är förvirrande i sammanhanget av centraliserade och decentraliserade 
godkännandeförfaranden för läkemedel.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning.

2. Kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel ska göra 
en bedömning av det inlämnade ärendet. 
Som ett led i denna bedömning kan den 
genomföra en offentlig utfrågning i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 107h.2a i direktivet.

De offentliga utfrågningarna ska 
tillkännages genom den 
europeiska webbportalen för 
läkemedelssäkerhet. Tillkännagivandet 
ska innehålla information om hur 
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innehavarna av godkännande för 
försäljning och allmänheten kan delta.
Läkemedelsmyndigheten ska ge alla som 
begär det möjlighet att delta i 
utfrågningen, antingen på plats eller med 
hjälp av webbteknik.
Om en innehavare av godkännande för 
försäljning eller någon annan person som 
tänker lämna information har uppgifter 
som rör affärshemligheter och som är 
relevanta för den fråga som förfarandet 
gäller, kan vederbörande begära att få 
lämna uppgifterna till rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel vid en sluten 
utfrågning.

Or. en

Motivering

Förfarandet anges redan i en tidigare artikel och bör inte upprepas.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om förfarandet i enlighet med 
artikel 107i.2 inte omfattar godkännanden 
för försäljning som har beviljats i enlighet 
med förordning (EG) nr 726/2004, ska 
samordningsgruppen inom 30 dagar efter 
det att rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel lämnat sin rekommendation 
behandla rekommendationen och anta ett 
yttrande om att behålla, ändra, tillfälligt 
återkalla, upphäva eller avstå från att 
förnya de berörda godkännandena för 
försäljning, inklusive en tidtabell för att 
genomföra yttrandet.

1. Om förfarandet i enlighet med 
artikel 107i.2 inte omfattar godkännanden 
för försäljning som har beviljats i enlighet 
med förordning (EG) nr 726/2004, ska 
samordningsgruppen vidta åtgärder i 
enlighet med artikel 107g.1.
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Or. en

Motivering

Principen om att kommittén för humanläkemedel och samordningsgruppen ska vara tvungna 
att motivera varför deras yttrande skiljer sig från rekommendationen från kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör också gälla för bedömningar som 
görs enligt det skyndsamma unionsförfarandet.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om förfarandet i enlighet med 
artikel 107i.2 omfattar minst ett 
godkännande för försäljning som har 
beviljats i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel inom 30 dagar efter det 
att rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel har lämnat sin 
rekommendation behandla 
rekommendationen och anta ett yttrande 
om att behålla, ändra, tillfälligt återkalla, 
upphäva eller avstå från att förnya de 
berörda godkännandena för försäljning.

3. Om förfarandet i enlighet med 
artikel 107i.2 omfattar minst ett 
godkännande för försäljning som har 
beviljats i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/2004, ska kommittén för 
humanläkemedel vidta åtgärder i enlighet 
med artikel 107g.3.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 107l – punkt 1.
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MOTIVERING

Säkerhetsövervakning av läkemedel är det system som används för att kontrollera säkerheten 
hos läkemedel efter att de har godkänts för allmänt bruk. Säkerhetsövervakning spelar en 
viktig roll för folkhälsan. Uppskattningsvis dör 197 000 personer varje år i EU på grund av 
biverkningar. Vid kliniska prövningar kan man missa sidoeffekterna om de är sällsynta, 
endast uppträder efter långvarig användning eller uppstår på grund av interaktion mellan 
läkemedel. De flesta av oss minns de tragiska händelserna med läkemedlen Talidomid på 
1960-talet och Viox mer nyligen. Därför kan det inte råda någon tvekan om att ett system för 
att spåra läkemedelsanvändning, anmäla biverkningar och leta efter mönster (”upptäckt av 
tecken”) är en prioritering för EU:s folkhälsopolitik. 

Enligt den gällande gemenskapslagstiftningen kan läkemedel godkännas på två sätt: a) genom 
ett centralt förfarande där ett läkemedelsföretag skickar in en ansökan till EMEA 
(Europeiska läkemedelsmyndigheten) eller b) genom ett system för ömsesidigt erkännande av 
det nya läkemedlet där ett land ansvarar för bedömningen av det nya läkemedlet och 
samverkar med andra medlemsstater genom ömsesidigt erkännande. Vissa nya produkter 
måste passera via det centraliserade systemet, till exempel biotekniska läkemedel och 
läkemedel mot cancer, HIV och neurodegenerativa sjukdomar. Reglerna för det centraliserade 
förfarandet fastställs i förordning nr 726/2004/EG och reglerna för det decentraliserade 
systemet i direktiv 2001/83/EG. Kommissionens förslag om att uppdatera reglerna för 
säkerhetsövervakning av läkemedel innebär därför att båda lagstiftningarna måste ändras. 
Föredraganden har följaktligen utarbetat ändringsförslag till både förordningen och direktivet, 
men eftersom de två lagstiftningarna överlappar varandra omfattas båda två av beskrivningen 
nedan.

Kärnan i ett bra övervakningssystem är noggrann rapportering av biverkningarna från hälso-
och sjukvårdspersonal, företag samt patienterna själva och noggrann registrering av de 
rapporterade biverkningarna hos de offentliga myndigheterna så att eventuella tecken på 
potentiella problem kan upptäckas. Dessa tecken måste därefter följas upp med åtgärder som 
kan vara förändringar av hur ett läkemedel skrivs ut, bättre information om hur det används 
eller, om biverkningarna är svåra, att läkemedlet återkallas. Fördelen med att stärka 
samordningen av säkerhetsövervakningen av läkemedel på gemenskapsnivå är att man får en 
större uppsättning rapporterade biverkningar, vilket innebär att man lättare kan se mer 
sällsynta mönster, undvika dubbelarbete i fråga om uppföljning av dessa biverkningar i olika 
medlemsstater och återkalla osäkra läkemedel snabbt när så krävs. Tecknen upptäcks genom 
spontana rapporteringar om biverkningar till behöriga nationella myndigheter, periodiska 
säkerhetsrapporter som företagen måste lägga fram när en ny produkt släpps på marknaden 
och expertutlåtanden inom medicinsk forskning. Det nuvarande
säkerhetsövervakningssystemet i EU har under de senaste åren utvecklats i syfte att förbättra 
samordningen av arbetet mellan medlemsstaterna. Det finns en gemensam 
Eudravigilance-databas där data samlas in och en arbetsgrupp som träffas för att diskutera 
problem. Brister i den aktuella lagstiftningen tyder dock på att strategin delvis fungerar på ad 
hoc-basis och att den är inkonsekvent.

Därför föreslår kommissionen ändringar för att stärka EU:s säkerhetsövervakning av 
läkemedel och effektivisera förfarandena. Föredraganden är i princip nöjd med 
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kommissionens strategi, men har stärkt dess förslag på några områden. Följande är, enligt 
föredraganden, huvudpunkterna.

1. Stärkt EU-kommitté för säkerhetsövervakning av läkemedel: 

Föredraganden anser att kommissionen gör rätt i att ersätta den nuvarande arbetsgruppen för 
säkerhetsövervakning med rådgivande kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. De flesta experter är eniga om att den nuvarande arbetsgruppen 
arbetar på ad hoc-basis eftersom den uteslutande koncentrerar sig på de läkemedel som 
godkänns genom det centrala förfarandet och saknar befogenhet att se till att dess resultat följs 
upp av kommittén för humanläkemedel, som övervakar hela systemet. Föredraganden anser 
dock att den roll som rådgivande kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel har kan stärkas ytterligare genom att den ges befogenhet att rekommendera 
kommittén för humanläkemedel att vidta åtgärder i stället för att enbart råda den att göra detta 
samt genom att antalet medlemmar utökas till en representant per medlemsstat. För att öka 
insynen i det arbete som rådgivande kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel utför föreslår föredraganden även att ytterligare två representanter utses. Dessa 
ska företräda patienter samt hälso- och sjukvårdspersonal, på samma sätt som i andra av 
Europeiska läkemedelsmyndighetens kommittéer.

2. Medlemsstaternas roll i systemet: 

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör förbli huvudaktörer i EU:s övervakningssystem. 
Såsom kommissionen föreslog bör den behöriga myndigheten i varje medlemsstat fortsätta att 
fungera som en central för alla spontana rapporteringar om biverkningar, och hälso- och 
sjukvårdspersonal samt patienter bör fortsätta att rapportera biverkningar till den behöriga 
myndigheten och inte direkt till Eudravigilance (EU:s databas över biverkningar). 
Föredraganden förstår medlemsstaternas oro över kommissionens förslag att låta ett företag 
upprätta en enda rapport om biverkningar till Eudravigilance i stället för till varje medlemsstat 
(se punkt 2). Hon anser att medlemsstaterna genast måste informeras om ett företag 
rapporterar om en biverkning som uppstått på dess område till Eudravigilance-databasen, och 
hon föreslår att man samtidigt inrättar ett system för att varna medlemsstaterna.

3. Företagens roll i systemet: 

Flera viktiga ändringar som rör företagen föreslås. Föredraganden är framför allt positiv till 
förslag som leder till bättre uppföljning och samordning av bedömningarna av biverkningarna 
genom att dubbelarbete undviks i medlemsstaterna. Därför stöder hon direktrapportering till 
Eudravigilance från företagen (med garantierna i punkt 3) och mekanismerna för 
arbetsdelning för uppföljning av de periodiska säkerhetsrapporterna som samordnas av 
rådgivande kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel.

4. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll: 

Föredraganden stöder åtgärder för att uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonal att frivilligt 
rapportera om biverkningar till den behöriga myndigheten, och vill stärka deras roll när det 
gäller att informera patienterna och uppmuntra dem att rapportera om biverkningar.
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5. Patienternas roll:

Patienterna är avgörande när det gäller att upptäcka biverkningar. Föredraganden stöder 
förslagen om att arbeta för ”den välinformerade patienten” och hon stöder till fullo de nya 
bestämmelserna om direktrapportering av biverkningar från patienter, även om hon anser att 
det bör ske till behöriga myndigheter och inte till företag. I nuläget accepterar endast ett fåtal 
medlemsstater direktrapportering, men i dessa länder har detta inte lett till någon 
överbelastning av den behöriga myndigheten. Den välinformerade patienten behöver också få 
veta när han eller hon tar nya läkemedel. Därför stöder föredraganden också förslaget om 
noggrant övervakade produkter och anser att man inte enbart bör informera patienter som 
förskrivs en ny produkt utan också uppmuntra dem att rapportera om biverkningar. Därför har 
hon lagt fram ett antal ändringsförslag för att förbättra informationen på bipacksedlarna.

6. Bipacksedlar: 

Flera av de berörda parterna är missnöjda med Europeiska kommissionens förslag att låta 
rutan med viktig information stå med på bipacksedeln. Föredraganden förstår denna oro, 
framför allt att det som är väsentligt för en patient kanske inte alls är viktigt för alla patienter. 
Hon menar dock att de nuvarande bipacksedlarna inte är tillfredsställande ur patientens 
synvinkel och att man tydligare bör ange läkemedlets huvudegenskaper för patienten. Det är 
möjligt att den bästa lösningen är att hänskjuta detta problem till en allmän översyn av 
bipacksedlarna. Därför har hon inte lagt fram några egna ändringsförslag till kommissionens 
förslag.

7. Rapportering av biverkningar: 

I det nya systemet föreslås att de behöriga myndigheterna och företagen ska rapportera alla 
biverkningar (inte enbart de allvarliga) till Eudravigilance-databasen. Det betyder att 
information om alla biverkningar för första gången kommer att samlas på ett och samma ställe 
i EU. Detta kan bli ett värdefullt forskningsverktyg för alla. Kommissionen måste dock se till 
att Eudravigilance kan hantera informationsvågen och inrätta system så att de allvarligaste 
biverkningarna tydligt markeras. Om alla biverkningar samlas i Eudravigilance anser 
föredraganden att det är logiskt att kraven på att företag ska rapportera biverkningarna post 
för post i periodiska säkerhetsrapporter minskar. I stället för att enbart lägga fram rådata 
kommer företagen att vara tvungna att analysera biverkningarna och lägga fram 
sammanfattningar av sina resultat. Detta är vettigt, i synnerhet som föredraganden erfarit att 
de behöriga myndigheterna tidigare ofta har överhopats av den digra mängden periodiska 
säkerhetsrapporter, vilket har lett till att många av rapporterna inte har lästs. Det är oerhört 
viktigt för patientsäkerheten att biverkningar snabbt rapporteras till Eudravigilance. 
Föredraganden är därför oroad över det faktum att både företag och medlemsstater har 
misslyckats med att följa de aktuella kraven på att rapportera om biverkningar inom 15 dagar. 
Medlemsstaterna är dock de största ”syndarna”: 
5 procent av företagens rapporteringar var försenade jämfört med 50 procent av 
medlemsstaternas.
Föredraganden har därför försökt inkludera åtgärder för att se till att reglerna efterlevs bättre.
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8. Snabba åtgärder eller ”gemenskapsförfarande”: 

Föredraganden är positiv till att tydligare bestämmelser om när en snabb åtgärd ska sättas i 
gång har införts. Medlemsstaterna måste arbeta snabbt tillsammans för att vidta åtgärder när 
en allvarlig biverkning uppstår.

9. Öppenhet: 

Föredraganden är positiv till förslagen på att göra EU:s system för säkerhetsövervakning av 
läkemedel öppnare. Hon är positiv till en utökning av webbportalen och till anordnandet av 
offentliga utfrågningar för att samla bevis om biverkningar. Hon anser att offentliga 
utfrågningar inte enbart bör användas vid snabba åtgärder, utan att de också kan vara 
användbara vid normal säkerhetsövervakning av läkemedel. Därför har hon lagt fram ett 
ändringsförslag angående detta.


