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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 forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og veterinærlægemidler og om oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur, for så vidt angår overvågning af humanmedicinske lægemidler
(KOM(2008)0664 – C7–0505/2008 – 2008/0257(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0664),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0515/2008),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c), 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. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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 forordning - ændringsretsakt
Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- under henvisning til udtalelse af 22. 
september 2009 fra den europæiske 
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tilsynsførende for databeskyttelse1,

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at give alle kompetente 
myndigheder mulighed for på samme tid at 
modtage og få adgang til 
overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav.
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

(5) For at give alle kompetente 
myndigheder mulighed for på samme tid at 
modtage og få adgang til 
overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. I stedet bør 
Eudravigilance-databasen samtidig 
underrette de relevante medlemsstater om 
indberetninger fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. 
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

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 kompetente 
nationale myndigheder ikke går glip af eller overser oplysninger af denne art

                                               
1 EFT L 229 af 23.9.2009, s. 19.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

(7) For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Udvalget for Risikovurdering inden 
for Lægemiddelovervågning. Dette udvalg 
bør sammensættes af et medlem pr. 
medlemsstat og syv medlemmer, der 
udnævnes af Kommissionen, herunder 
mindst en repræsentant for 
sundhedspersonerne og en 
patientrepræsentant. Medlemmerne hør 
have kompetence inden for 
lægemiddelsikkerhed, herunder påvisning, 
vurdering, minimering og kommunikation 
af risici og tilrettelæggelse af 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

Or. en

Begrundelse

Udvalget for Risikovurdering bør gøres til et repræsentativt udvalg, da 
lægemiddelovervågning er et så vigtigt sundhedspolitisk område, at hver enkelt medlemsstat 
vil kræve at få sin egen repræsentant med ved forhandlingsbordet. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at Fællesskabet reagerer 
harmoniseret på sikkerhedsproblemer 

(9) For at sikre, at Fællesskabet reagerer 
harmoniseret på sikkerhedsproblemer 
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vedrørende humanmedicinske lægemidler 
bør Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning støtte Udvalget 
for Humanmedicinske Lægemidler og 
koordinationsgruppen, der er nedsat ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, i 
forbindelse med alle spørgsmål vedrørende 
overvågning af humanmedicinske 
lægemidler. Af hensyn til sammenhængen 
og kontinuiteten i vurderingerne bør det 
endelige ansvar for vurderingen af 
forholdet mellem fordele og risici ved 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i overensstemmelse med denne 
forordning, fortsat ligge hos agenturets 
Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler 
og de kompetente myndigheder for 
udstedelse af markedsføringstilladelser.

vedrørende humanmedicinske lægemidler 
bør Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler og koordinationsgruppen, der 
er nedsat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 
2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler, støtte sig til anbefalingerne 
fra Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning i forbindelse med 
alle spørgsmål vedrørende overvågning af 
humanmedicinske lægemidler. Af hensyn 
til sammenhængen og kontinuiteten i 
vurderingerne bør det endelige ansvar for 
vurderingen af forholdet mellem fordele og 
risici ved humanmedicinske lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
denne forordning, fortsat ligge hos 
agenturets Udvalg for Humanmedicinske 
Lægemidler og de kompetente 
myndigheder for udstedelse af 
markedsføringstilladelser.

Or. en

Begrundelse

Hvis Udvalget for Risikovurdering gøres til et repræsentativt udvalg, bør det have øgede 
beføjelser i forhold til Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler og koordinationsgruppen. 
Hverken Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler eller koordinationsgruppen har særlig 
fagkundskab inden for lægemiddelovervågning - de har til opgave at afveje forholdet mellem 
fordele og risici som helhed. Udvalget for Risikovurdering bør, for at undgå unødig 
overlapning, være det eneste organ, der varetager lægemiddelovervågning og 
risikovurdering.   

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 

(15) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
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begrænsninger 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 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

begrænsninger 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 
disse lægemidler, der bør angives med en 
sort trekant og en redegørelse herfor i 
produktresuméet og på indlægssedlen, og 
agenturet bør ajourføre en offentlig 
tilgængelig liste over disse lægemidler

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).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) 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 som de 
kun behandles, når det er nødvendigt, og 
de involverede parter tilslutter sig 
nødvendigheden af at behandle disse data 
på ethvert trin i 
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lægemiddelovervågningsprocessen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Det assisteres ved varetagelsen af sine
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa)."

"Det støtter sig ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver til 
anbefalingerne fra Udvalget for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, jf. artikel 56, 
stk.1, litra aa)." 
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.

Or. en

Begrundelse

Hvis Udvalget for Risikovurdering gøres til et repræsentativt udvalg, bør det have øgede 
beføjelser i forhold til Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler. Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler har ikke særlig fagkundskab inden for lægemiddelovervågning 
- dets opgave består i at afveje forholdet mellem fordele og risici som helhed.  Udvalget for 
Risikovurdering bør, for at undgå unødig overlapning, være det eneste organ, der varetager 
lægemiddelovervågning og risikovurdering.   
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalget udarbejder en anbefaling til 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler på grundlag af 
vurderingsrapporten.  

Or. en

Begrundelse

Udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning bør tillægges 
mere vægt af Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, som kun bør kunne omstøde 
udvalgets anbefaling, hvis det kan begrunde sine beslutninger med videnskabelige forhold og 
hensynet til folkesundheden. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest 30 dage efter at Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning har modtaget 
rapporten, behandler Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler rapporten 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
den pågældende markedsføringstilladelse. 

4. Senest 30 dage efter at Udvalget for 
Risikovurdering inden for
Lægemiddelovervågning har modtaget 
anbefalingen, vedtager Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler en 
udtalelse om bevarelse, ændring, 
suspension eller tilbagekaldelse af den 
pågældende markedsføringstilladelse. 

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

Hvis det af udtalelsen fremgår, at 
lovgivningsmæssige foranstaltninger er 
nødvendige, træffer Kommissionen en 
afgørelse om at ændre, suspendere eller 
tilbagekalde markedsføringstilladelsen.
Artikel 10 i denne forordning finder 
anvendelse på vedtagelsen af denne 
afgørelse. Hvis Kommissionen træffer en 
sådan afgørelse, kan den også træffe en 
afgørelse rettet til medlemsstaterne i 
henhold til artikel 127a i direktiv 
2001/83/EF.

Hvis det af udtalelsen fremgår, at 
lovgivningsmæssige foranstaltninger er 
nødvendige, træffer Kommissionen en 
afgørelse om at ændre, suspendere eller 
tilbagekalde markedsføringstilladelsen.
Artikel 10 i denne forordning finder 
anvendelse på vedtagelsen af denne 
afgørelse. Hvis Kommissionen træffer en 
sådan afgørelse, kan den også træffe en 
afgørelse rettet til medlemsstaterne i 
henhold til artikel 127a i direktiv 
2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning bør tillægges 
mere vægt af Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, som kun bør kunne omstøde 
udvalgets anbefaling, hvis det kan begrunde sine beslutninger med videnskabelige forhold og 
hensynet til folkesundheden. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28a – 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 
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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 Udvalget 
for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning i en ikke-
offentlig høring.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er identisk med et ændringsforslag til direktivforslaget. Det gør det 
muligt for Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning at benytte 
offentlige høringer ved vurdering af lægemidler gennem både centraliserede og 
decentraliserede godkendelsesprocedurer. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 – litra a
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 56 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som har ansvaret 
for at rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler og 
koordinationsgruppen om alle spørgsmål 
vedrørende overvågning af 
humanmedicinske lægemidler".

"aa) Udvalget for Risikovurdering inden 
for Lægemiddelovervågning, som har 
ansvaret for at fremsætte en anbefaling til
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler og koordinationsgruppen om 
alle spørgsmål vedrørende overvågning af 
humanmedicinske lægemidler".

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringsforslag 3 og 4.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

1. Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

a) ti medlemmer og ti suppleanter, der 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af 
forslag fra de nationale kompetente 
myndigheder

a) et medlem og en suppleant pr. 
medlemsstat, der udpeges af den nationale 
kompetente myndighed i samråd med 
bestyrelsen

b) fem medlemmer og fem suppleanter, der 
efter høring af Europa-Parlamentet 
udpeges af Kommissionen på grundlag af 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

b) syv medlemmer og fem suppleanter, 
herunder mindst én, der repræsenterer 
sundhedspersoner, og en 
patientrepræsentant, der efter høring af 
Europa-Parlamentet udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser. 

En medlemsstat kan bede en anden 
medlemsstat om at indtage dens plads i 
udvalget.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Kommissionen kan ændre antallet af 
medlemmer og suppleanter på baggrund 
af tekniske og videnskabelige behov.
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 87, stk. 2a.

Or. en

Begrundelse
Udvalget for Risikovurdering bør være et repræsentativt udvalg. Imidlertid bør en 
medlemsstat, som ikke kan sende et medlem, kunne uddelegere denne funktion til en anden 
medlemsstat, da deltagelse er en rettighed snarere end en forpligtelse.
For at øge lægemiddelovervågningsprocessens gennemsigtighed foreslår ordføreren, at 
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mindst to medlemmer af Udvalget for Risikovurdering skal repræsentere henholdsvis 
patienter og sundhedspersoner. Dette er i overensstemmelse med praksis i følgende EMEA-
udvalg: Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme, Det Pædiatriske Udvalg og 
Udvalget for Avancerede Terapier.   

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmerne og suppleanterne i Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning udpeges 
på grundlag deres relevante fagkundskab 
inden for lægemiddelovervågning og 
risikovurdering af humanmedicinske 
lægemidler, således at der sikres det 
maksimale faglige niveau og en bred vifte 
af relevant ekspertise. Med henblik herpå 
bistår agenturets eksekutivdirektør 
bestyrelsen og Kommissionen for at sikre, 
at udvalgets endelige sammensætning 
dækker de videnskabelige områder, der er 
relevante for dets opgaver.

2. Medlemmerne og suppleanterne i 
Udvalget for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning udpeges på 
grundlag deres relevante fagkundskab 
inden for lægemiddelovervågning og 
risikovurdering af humanmedicinske 
lægemidler, således at der sikres det 
maksimale faglige niveau og en bred vifte 
af relevant ekspertise. Med henblik herpå 
bistår agenturets eksekutivdirektør 
bestyrelsen, Kommissionen og 
medlemsstaterne for at sikre, at udvalgets 
endelige sammensætning dækker de 
videnskabelige områder, der er relevante 
for dets opgaver.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 12.
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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 om nødvendigt trækkes tilbage hurtigere. "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 
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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 
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
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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.

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 oplysningerne 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 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 inden for en frist på 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 
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sikrer bedre efterlevelsesordninger.

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 med tilfredshed dels forslagene om mere gennemsigtighed i EU's system til 
overvågning af lægemidler og dels 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.


