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KORTFATTAD MOTIVERING

Läkemedel bidrar i hög grad till EU-medborgarnas hälsa. Men de kan också ha biverkningar, 
vilka enligt Europeiska kommissionen leder till ungefär fem procent av alla 
sjukhusinläggningar (på grund av underrapportering saknas dock exakta uppgifter). Fallet 
med rofecoxib (Vioxx), ett antiinflammatoriskt läkemedel som drogs tillbaka från marknaden 
2004 på grund av ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (i Förenta staterna uppskattningsvis över 
30 000 slaganfall, varav en del dödliga), bidrog till att öka medvetenheten om behovet av att 
stärka säkerhetsövervakningen av läkemedel.

Säkerhetsövervakning av läkemedel är arbetet med och vetenskapen bakom övervakning av 
läkemedels säkerhet, däribland insamling och behandling av uppgifter om läkemedels 
säkerhet, bedömning av dessa uppgifter för att upptäcka eventuella säkerhetsrisker, åtgärder 
för att ta itu med eventuella säkerhetsrisker, bland annat att informera om riskerna, samt 
utvärdering av det förfarande som tillämpats och de resultat som uppnåtts.

Förfarandet för säkerhetsövervakning av centralt godkända läkemedel fastställs i 
förordning (EG) nr 726/2004. Förfarandet för nationellt godkända läkemedel fastställs i 
direktiv 2001/83/EG. Detta yttrande gäller kommissionens ändringsförslag till 
direktiv 2001/83/EG.

Kommissionen vill förbättra det nuvarande systemet för säkerhetsövervakning genom att 
förtydliga vilka roller de olika berörda aktörerna har, förenkla förfarandena, öka insynen och 
förbättra informationen, förbättra insamlingen av uppgifter och utvärderingsförfarandena, öka 
engagemanget bland aktörerna och fastställa bästa praxis.

Trots att föredraganden för yttrandet välkomnar förslaget anser han att det finns utrymme för 
ytterligare förbättringar, framför allt i fråga om konsumentskyddet, insynen och 
uppgiftsskyddet, och föreslår därför följande ändringar:

• Patientrapportering kan ge ett nytt bidrag till kunskapen om biverkningar, som i fallet 
med paroxetin (Deroxat/Seroxat), ett antidepressivt läkemedel som ökade risken för 
självmord och orsakade deprivation (”electric head”) då patienterna ville avbryta 
behandlingen, något som upptäcktes tack vare patientrapportering.

• Konsumenterna bör rapportera direkt till de nationella myndigheterna. 
Decentraliserade rapporteringssystem, där information om alla biverkningar (oavsett 
om de rapporteras av patienter, sjukhus, vårdpersonal eller läkemedelsföretag) till den 
europeiska databasen samordnas på nationell nivå, ökar säkerheten för skydd av 
uppgifter och säkerställer kvaliteten på de uppgifter som registreras på EU-nivå. 
Närheten gör också att de nationella hälsovårdsmyndigheterna kan

– undersöka rapporterna för att lägga till värdefull information genom sin särskilda 
expertis,

– få en tydlig översikt över de biverkningar som förekommer på deras territorium 
och
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– göra denna information tillgänglig för landets befolkning på det egna språket 
(vilket redan sker i Storbritannien och Nederländerna).

• Konsumenter och sjukvårdspersonal bör också ges full tillgång till den centrala 
europeiska Eudravigilance-databasen så att man kan förhindra att biverkningar 
upprepas som hade kunnat förhindras, genom att den validerade informationen görs 
lättillgänglig. Det är ett effektivt sätt att ta itu med variationen mellan 
medlemsstaterna när det gäller information om biverkningar. Allmän tillgång till 
Eudravigilance-databasen behövs för att återupprätta medborgarnas förtroende för 
hälsovårdsmyndigheternas förmåga att skydda folkhälsan.

• Användningen av webbformat för rapportering bör kompletteras med andra medel, till 
exempel brev, fax och telefon, som i Förenta staterna och Storbritannien, för att inte 
utesluta dem som saknar tillgång till eller inte kan använda Internet och för att 
förbättra patientrapporteringen.

• Alla utredningsprotokoll om ett läkemedel inom ramen för nationella och europeiska 
system för säkerhetsövervakning bör göras tillgängliga för allmänheten. När det 
föreligger ett övervägande allmänintresse, såsom i fallet med säkerhetsdata, måste full 
tillgänglighet alltid garanteras.

• Finansieringen av system för säkerhetsövervakning bör förbli offentlig, som ett 
erkännande av myndigheternas ansvar för att skydda sin befolkning samt för att se till 
att de är oberoende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 

(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 omfattas av 
utvidgad övervakning på marknaden. 
Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 
bör uppmuntras att rapportera alla 
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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).

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).

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera 
den mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

utgår

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kommissionen bör inom tre år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, och efter 
samråd med patient- och 
konsumentorganisationer, läkar- och 
apotekarorganisationer, medlemsstater 
och andra berörda parter, överlämna ett 
utredningsprotokoll till parlamentet och 
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rådet om produktresuméernas och 
bipacksedlarnas läsbarhet och värde för 
allmänheten och vårdpersonal. Efter det 
att ovanstående uppgifter analyserats bör 
kommissionen om det behövs lägga fram 
förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de är 
en värdefull källa till information för 
allmänheten och vårdpersonal.

Motivering

Bipacksedlar är fortfarande ofta otydliga och svårförståeliga för konsumenterna. Det är 
kommissionens skyldighet att utarbeta genomtänkta förslag som diskuterats med alla 
relevanta aktörer.

Ändringsförslag 4

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 kunna rådfråga 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
läkemedels risk/nyttaförhållande.

Motivering

Benämningen ”rådgivande kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel” är alltför restriktiv och förbiser behovet av en analys av förhållandet mellan ett 
läkemedels risker och nytta. I stället betonas riskanalysen separat. Men kommitténs 
tillämpningsområde ska ju vara alla frågor som har att göra med säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel (se artikel 1.14 i förslaget till förordning).
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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 rapportera 
dessa reaktioner 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), och 
samtidigt till de behöriga nationella 
myndigheterna. Alla ändringar i den 
nationella databasen bör omedelbart och 
automatiskt återges i 
Eudravigilance-databasen. 
Eudravigilance-databasen och den 
nationella databasen bör vara helt 
driftskompatibla.

Motivering

Endast indirekt rapportering av biverkningar från patienter, vårdpersonal och innehavare av 
godkännande för försäljning till de behöriga nationella myndigheterna kan garantera 
kvaliteten på uppgifterna i Eudravigilance-systemet. Man kan dra nytta av deras expertis, och 
det lyfter fram deras ansvar i fråga om folkhälsoskydd, både på nationell nivå och på 
EU-nivå.

Det är dock viktigt att patienterna har direkt tillgång till uppgifterna i 
Eudravigilance-databasen. Detta garanterar att högkvalitativ information av allmänt intresse 
är lättillgänglig och kan spridas snabbt.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kraven på de periodiska 
säkerhetsrapporterna bör stå i proportion 
till riskerna med läkemedlen. Den 
periodiska säkerhetsrapporteringen bör 

(22) Kraven på de periodiska 
säkerhetsrapporterna bör stå i proportion 
till riskerna med läkemedlen. Den 
periodiska säkerhetsrapporteringen bör 
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därför kopplas till riskhanteringssystemet 
för nyligen godkända läkemedel, och 
rutinrapportering bör inte vara nödvändig
för generiska läkemedel, vid väletablerad 
användning, vid informerat samtycke och 
för homeopatika eller traditionella 
växtbaserade läkemedel. Med hänsyn till 
folkhälsan bör myndigheterna dock kräva 
periodiska säkerhetsrapporter för sådana 
produkter för vilka det behövs en 
riskbedömning eller en översyn av 
produktinformationen.

därför kopplas till riskhanteringssystemet 
för nyligen godkända läkemedel, och 
perioderna bör förlängas för generiska 
läkemedel, vid väletablerad användning, 
vid informerat samtycke och för 
homeopatika eller traditionella 
växtbaserade läkemedel. Med hänsyn till 
folkhälsan bör myndigheterna dock kräva 
periodiska säkerhetsrapporter vid 
specificerade tidpunkter för sådana 
produkter för vilka det behövs en 
riskbedömning eller en översyn av 
produktinformationen.

Motivering

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Tillämpningen av detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1 och 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
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rörligheten för sådana uppgifter2. För att 
kunna upptäcka, bedöma, förstå och 
förhindra biverkningar, identifiera och 
vidta åtgärder för att minska riskerna och 
öka fördelarna med läkemedel i syfte att 
skydda folkhälsan bör det vara möjligt att 
behandla personuppgifter inom 
Eudravigilance-systemet utan att bryta 
mot EU:s uppgiftsskyddslagstiftning.
____________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Motivering

Den behandling av läkemedelsanvändares personuppgifter som äger rum under flera stadier 
av säkerhetsövervakningsprocessen bör ske i enlighet med de principer om uppgiftsskydd som 
fastställs i direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”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: ”Detta nyligen 
godkända läkemedel omfattas av utvidgad
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till din läkare, apotekare 
eller <den behöriga nationella 
myndighetens namn och webbadress>.”

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 21 – punkt 3



PE431.039v03-00 10/27 AD\807692SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utan dröjsmål offentliggöra 
godkännandet för försäljning tillsammans 
med produktresumén och alla villkor som 
fastställts i enlighet med artiklarna 21a, 22 
och 22a tillsammans med tidsfrister för när 
villkoren ska vara uppfyllda, för varje 
läkemedel som de har godkänt.

”3. De behöriga nationella myndigheterna 
ska utan dröjsmål offentliggöra 
godkännandet för försäljning tillsammans 
med bipacksedeln, produktresumén och 
alla villkor som fastställts i enlighet med 
artiklarna 21a, 22 och 22a tillsammans med 
tidsfrister för när villkoren ska vara 
uppfyllda, för varje läkemedel som de har 
godkänt.

Motivering

För att förse allmänheten med fullständig och noggrann information bör också bipacksedeln 
offentliggöras när försäljningen godkänns.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett godkännande för försäljning kan
beviljas på minst ett av följande villkor:

Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 19 kan ett godkännande för 
försäljning beviljas på minst ett av följande 
villkor:

Motivering

Denna nya artikel bör inte möjliggöra en generalisering av mer ”lättviktiga” godkännanden 
för försäljning liknande de godkännanden för försäljning som avses i artikel 22 och som får 
användas under strikt definierade villkor.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 22 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frågan om godkännandets fortsatta 
giltighetstid ska sammanhänga med den 
årliga omprövningen av dessa villkor.

Frågan om godkännandets fortsatta 
giltighetstid ska sammanhänga med den 
årliga omprövningen av dessa villkor. 
Förteckningen över dessa villkor ska utan 
dröjsmål göras allmänt tillgänglig 
tillsammans med de tidsfrister och datum 
då villkoren ska vara uppfyllda.

Motivering

Återinförande av kravet på offentliggörande av villkoren. Det är inte motiverat att slopa dem.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 22a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sedan ett godkännande för försäljning 
har beviljats får den behöriga nationella 
myndigheten, vid farhågor om att det finns 
risker med ett godkänt läkemedel, kräva att 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning gör en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts. Kravet ska vara 
skriftligt samt innehålla en utförlig 
motivering och uppgift om syftet med och 
tidsfristen för att genomföra och lämna in 
studien.

1. Sedan ett godkännande för försäljning 
har beviljats får den behöriga nationella 
myndigheten, vid farhågor om att det finns 
risker med ett godkänt läkemedel, kräva att 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning gör en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts. Kravet ska vara 
skriftligt samt innehålla en utförlig 
motivering och uppgift om syftet med och 
tidsfristen för att genomföra och lämna in 
studien. Kravet ska offentliggöras utan 
dröjsmål.

2. Den behöriga nationella myndigheten 
ska ge innehavaren av godkännandet för 
försäljning möjlighet att lämna förklaringar 
avseende kravet, inom en tidsfrist som de
anger, om innehavaren av godkännandet 
för försäljning begär detta inom 30 dagar 
efter mottagandet av det skriftliga kravet.

2. Den behöriga nationella myndigheten 
ska ge innehavaren av godkännandet för 
försäljning möjlighet att lämna förklaringar 
avseende kravet, inom en tidsfrist som 
myndigheten anger, om innehavaren av 
godkännandet för försäljning skriftligt och 
med vederbörlig motivering begär detta 
inom 30 dagar efter mottagandet av det 
skriftliga kravet. En sådan begäran ska 
offentliggöras utan dröjsmål.
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3. På grundval av de förklaringar som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar ska den behöriga 
nationella myndigheten dra tillbaka eller 
vidhålla kravet. Om den behöriga 
nationella myndigheten vidhåller kravet 
ska godkännandet för försäljning ändras så 
att kravet ingår som ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
och riskhanteringssystemet ska uppdateras 
i enlighet med detta.

3. På grundval av de förklaringar som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar ska den behöriga 
nationella myndigheten dra tillbaka eller 
vidhålla kravet. Myndighetens beslut ska 
offentliggöras utan dröjsmål. Om den 
behöriga nationella myndigheten vidhåller 
kravet ska godkännandet för försäljning 
ändras så att kravet ingår som ett villkor 
för att godkännande för försäljning ska 
beviljas, och riskhanteringssystemet ska 
uppdateras i enlighet med detta.

Motivering

När godkännanden ges under exceptionella omständigheter bör det råda full insyn.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.”

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
läkemedels risk/nyttaförhållande som 
avses i artikel 56.1 aa i förordning 
(EG) nr 726/2004.”

Motivering

Benämningen ”rådgivande kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel” är alltför restriktiv och förbiser behovet av en analys av förhållandet mellan ett 
läkemedels risker och nytta. I stället betonas riskanalysen separat. Men kommitténs 
tillämpningsområde ska ju vara alla frågor som har att göra med säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel (se artikel 1.14 i förslaget till förordning). Om ändringsförslaget antas ska 
det tillämpas genomgående i texten till förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av samordningsgruppens ledamöter 
ska det krävas att de, även sedan deras 
uppdrag har upphört, inte yppar 
någonting som omfattas av tystnadsplikt.”

7. Samordningsgruppernas 
föredragningslistor ska offentliggöras i 
detalj senast dagen före ett sammanträde. 
Samordningsgruppernas 
sammanträdesprotokoll ska offentliggöras 
i detalj under den månad som följer på ett 
sammanträde och i dem ska ingå de beslut 
som fattats, omröstningsresultaten i detalj 
med tillhörande röstförklaringar samt 
minoritetens uppfattning.”

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med läkemedelsmyndighetens nya struktur, så att 
säkerhetsövervakning och godkännanden för försäljning hålls klart isär.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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: ”Detta nyligen godkända
läkemedel omfattas av utvidgad
övervakning. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till din läkare, apotekare 
eller <den behöriga nationella 
myndighetens namn och webbadress>.”
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 65 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 65 ska följande led g läggas till: utgår
”g) sammanfattningen av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.”

Motivering

Den föreslagna sammanfattningen av den information som krävs för säker och effektiv 
användning av läkemedel bör förkastas eftersom formuleringen ”den information som krävs” 
är vilseledande och kan missuppfattas.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 65 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ga) gemenskapsförfarandet som 
fastställer en tidsplan för förfarandet, en 
klar struktur och fastställda roller för alla 
involverade intressenter, inbegripet 
anordnande av offentliga utfrågningar.”

Motivering

Riktlinjer bör tas fram som klargör rutinerna och tidsplanen för gemenskapsförfarandet, 
inklusive de offentliga utfrågningarna.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
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Artikel 102 – led 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, sjukhus,
apotekare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att rapportera misstänkta 
biverkningar till den behöriga nationella 
myndigheten,

Motivering

Det är den nationella myndighetens skyldighet att garantera kvaliteten på och en kritisk 
uppföljning av alla relevanta uppgifter.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a) se till att allmänheten i god tid 
informeras om säkerhetsproblem rörande 
användningen av ett läkemedel,

Motivering

Säkerhetsdata bör nå vårdpersonal och patienter så fort som möjligt för att 
försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) se till att information om 
läkemedelsbiverkningar snabbt 
offentliggörs,
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Motivering

Säkerhetsdata bör nå vårdpersonal och patienter så fort som möjligt för att 
försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 105 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillräckliga allmänna medel ska anslås 
till säkerhetsövervakning, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En förteckning över läkemedel som 
står under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004.

(2) En förteckning över nyligen godkända
läkemedel som omfattas av utvidgad
övervakning enligt artikel 23 i förordning 
(EG) nr 726/2004.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Dagordningar och utförliga protokoll 
från sammanträdena i rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
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bedömning av läkemedels 
risk/nyttaförhållande och i 
samordningsgruppen.

Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 3b och 3c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b) Den senaste elektroniska versionen av 
bipacksedeln och produktresumén för alla 
befintliga och nya läkemedel. 
3c) En kortfattad historik över gjorda 
ändringar i produktinformationen.
All information på webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet, inklusive all 
information som anges i punkterna 1–3b, 
ska på ett begripligt sätt presenteras för 
allmänheten.

Motivering

Informationen i de nationella webbportalerna för läkemedelssäkerhet bör presenteras på ett 
enkelt och begripligt sätt. I lagstiftningen ingår bestämmelser om att utförlig information ska 
publiceras i de nationella webbportalerna, men vad som saknas är en hänvisning till den 
viktiga information som ska garantera att läkemedel används på ett säkert sätt. Därför bör 
bipacksedeln göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 25

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

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, oavsett om de rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts.

1. Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att registrera 
alla sådana misstänkta biverkningar i 
gemenskapen eller i tredjeland som de får 
kännedom om, och precisera om 
biverkningarna uppstått vid doser som 
normalt används för förebyggande, 
diagnos eller behandling av en sjukdom 
hos människan eller för återställande, 
korrigering eller modifiering av en fysisk 
funktion, eller efter ett medicineringsfel, 
eller efter användning som inte 
överensstämmer med produktresumén,
oavsett om biverkningarna rapporteras 
spontant av patienterna eller hälso- och 
sjukvårdspersonal eller om de inträffar i 
samband med en säkerhetsstudie efter det 
att produkten godkänts. 

Motivering

Om begreppet biverkningar utvidgas till att även omfatta biverkningar efter ett 
medicineringsfel eller användning som inte överensstämmer med produktresumén (inklusive 
felanvändning och missbruk av läkemedlet) så kan man på ett mer övergripande sätt beräkna 
biverkningar som kan vara skadliga för patienterna. Det är ändå viktigt att tydligt särskilja 
de biverkningar som uppstår efter normal användning från de andra biverkningarna. Denna 
åtskillnad bör framgå i rapporteringen.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt av patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

2. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning får inte vägra ta emot rapporter 
om misstänkta biverkningar som lämnats 
elektroniskt eller på annat lämpligt sätt av 
patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.
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Motivering

Det är viktigt att inte förhindra anmälningar av biverkningar genom tekniska hinder. Vissa 
personer har faktiskt inte tillgång till Internet, och andra kan tycka att det är svårt att 
använda Internet.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 3 – stycken 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på 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.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska vara skyldiga att på 
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, 
och samtidigt till de nationella behöriga 
myndigheterna, lämna all information om 
alla misstänkta allvarliga biverkningar 
inom 15 dagar efter att de har mottagit 
rapporten, eller om en rapport inte lämnats, 
efter att de har fått kännedom om 
händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
Eudravigilance-databasen lämna 
information om alla misstänkta icke 
allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Innehavare av godkännande för försäljning 
ska vara skyldiga att på elektronisk väg till 
Eudravigilance-databasen, och samtidigt 
till de nationella behöriga myndigheterna,
lämna all information om alla misstänkta 
icke allvarliga biverkningar som inträffar i 
gemenskapen inom 90 dagar efter att de 
har mottagit rapporten, eller om en rapport 
inte lämnats, efter att de har fått kännedom 
om händelsen.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna och allmänheten ska 
ha tillgång till rapporter om biverkningar 
som inträffar i andra medlemsstater 
genom Eudravigilance-databasen.

Motivering

Den europeiska databasen för säkerhetsövervakning bör vara helt öppen, så att alla aktörer 
och även patienter kan få information i god tid. Det är också ett effektivt sätt att ta itu med 
variationen mellan medlemsstaterna när det gäller informationen om biverkningar.

Ändringsförslag 29

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, innehavare av godkännande för 
försäljning eller genom rapporter om 
medicineringsfel och program för 
förebyggande åtgärder, och precisera om 
biverkningarna uppstått vid doser som 
normalt används för förebyggande, 
diagnos eller behandling av en sjukdom 
hos människan eller för återställande, 
korrigering eller modifiering av en fysisk 
funktion, eller efter ett medicineringsfel, 
eller efter användning som inte 
överensstämmer med produktresumén.

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 lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet och genom andra 
lämpliga medel.
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Motivering

Om begreppet biverkningar utvidgas till att även omfatta biverkningar efter ett 
medicineringsfel eller användning som inte överensstämmer med produktresumén (inklusive 
felanvändning och missbruk av läkemedlet) så kan man på ett mer övergripande sätt beräkna 
biverkningar som kan vara skadliga för patienterna. Det är ändå viktigt att tydligt särskilja 
de biverkningar som uppstår efter normal användning från de andra biverkningarna. Denna 
åtskillnad bör framgå i rapporteringen.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till 
Eudravigilance-databasen inom 15 dagar 
efter mottagandet av de rapporter som 
avses i punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg 
lämna rapporterna till 
Eudravigilance-databasen inom 15 dagar 
efter mottagandet av de rapporter som 
avses i punkt 1, och precisera om 
biverkningarna uppstått vid doser som 
normalt används för förebyggande, 
diagnos eller behandling av en sjukdom 
hos människan eller för återställande, 
korrigering eller modifiering av en fysisk 
funktion, eller efter ett medicineringsfel, 
eller efter användning som inte 
överensstämmer med produktresumén.

Motivering

Om begreppet biverkningar utvidgas till att även omfatta biverkningar efter ett 
medicineringsfel eller användning som inte överensstämmer med produktresumén (inklusive 
felanvändning och missbruk av läkemedlet) så kan man på ett mer övergripande sätt beräkna 
biverkningar som kan vara skadliga för patienterna. Det är ändå viktigt att tydligt särskilja 
de biverkningar som uppstår efter normal användning från de andra biverkningarna. Denna 
åtskillnad bör framgå i rapporteringen.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast om

3. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska innehavare av godkännanden för 
försäljning av läkemedel som avses i 
artikel 10, 10a eller 10c och innehavare av 
registrering av läkemedel som avses i 
artikel 14 eller 16a vara skyldiga att lämna 
periodiska säkerhetsrapporter om dessa 
läkemedel endast vart tredje år, utom i 
följande fall:

Motivering

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines. 
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Ändringsförslag 32

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 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel anta utredningsprotokollet 
med eller utan ändringar.

Detta utredningsprotokoll ska 
offentliggöras utan dröjsmål genom den 
europeiska webbportalen för 
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läkemedelssäkerhet.

Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter bedömningen av de periodiska 
säkerhetsrapporterna ska de behöriga 
nationella myndigheterna överväga om det 
är nödvändigt att vidta åtgärder avseende 
villkoren för godkännande för försäljning 
av det berörda läkemedlet.

De behöriga nationella myndigheterna ska
överväga om det är nödvändigt att vidta 
åtgärder avseende villkoren för 
godkännande för försäljning av det berörda 
läkemedlet.

De ska antingen behålla, ändra, tillfälligt 
återkalla eller upphäva godkännandet för 
försäljning.

De ska antingen behålla, ändra, tillfälligt 
återkalla eller upphäva godkännandet för 
försäljning.

Deras beslut ska offentliggöras utan 
dröjsmål. Om ett godkännande för 
försäljning ändrats av skäl som rör 
säkerhetsövervakningen ska de behöriga 
nationella myndigheterna eller 
referensmedlemsstaten omedelbart 
offentliggöra ett uppdaterat 
utredningsprotokoll för det berörda 
läkemedlet eller en utförlig rapport om 
ändringen.

Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.
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Ändringsförslag 34

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

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. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och bedömning av
läkemedels risk/nyttaförhållande ska göra 
en bedömning av det inlämnade ärendet. 
Som ett led i denna bedömning kan den 
genomföra en offentlig utfrågning 
tillsammans med kommittén för 
humanläkemedel.
Läkemedelsmyndigheten ska i samråd 
med intressenter ta fram riktlinjer för 
anordnandet och genomförandet av 
offentliga utfrågningar.
Den offentliga utfrågningen bör också ta 
upp frågan om läkemedlets effektivitet 
och nytta samt tidigare bedömningar av 
risk/nytta utförda av kommittén för 
läkemedel eller samordningsgruppen
enligt det förfarande för godkännande av 
försäljning som anges i punkt 107l.

Motivering

Kommitténs anordnande av offentliga utfrågningar är ett användbart verktyg, under 
förutsättning att detta preciseras ordentligt med beaktande inte bara av produktens risker 
utan också av dess nytta, så att en trovärdig och objektiv diskussion kan föras. Detta framför 
allt för att garantera patientens välbefinnande och göra en bedömning av riskerna med ett 
läkemedel i förhållande till dess nytta mot bakgrund av alla tillgängliga faktorer och 
komponenter.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 2 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en offentlig utfrågning anordnas ska 
en preliminär rapport publiceras efter 
utfrågningen.

Motivering

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kravet i 
artikel 11.3a och artikel 59.1 aa i 
direktiv 2001/83/EG, ändrat genom det 
här direktivet, på att en sammanfattning 
av den information som krävs för säker 
och effektiv användning av läkemedlet 
ska finnas i produktresumén och 
bipacksedeln, tillämpas på godkännanden 
för försäljning som beviljats före det 
datum som anges i artikel 3.1 
andra stycket i det här direktivet från och 
med det datum godkännandet förnyas 
eller efter utgången av en treårsperiod 
från och med det datumet, beroende på 
vilket datum som infaller först.

utgår

Motivering

Att ha med ett kortfattat avsnitt med viktig information är onödigt, eftersom produktresumén 
ju i sig är en sammanfattning av den viktigaste informationen. Det kan skapa förvirring hos 
patienterna (som kan missa viktiga fakta som står i produktresumén men inte i det kortfattade 
avsnittet med viktig information) och det kan skapa problem med förståelsen (vilket t.ex. är 
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fallet när en bipacksedel innehåller information på flera språk).

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fram till dess att 
läkemedelsmyndigheten kan garantera att 
Eudravigilance-databasen fungerar ska 
alla periodiska säkerhetsrapporter lämnas 
till den nationella behöriga myndighet 
som godkänt produkten.
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