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Ändringsförslag 23
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

med beaktande av 
Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande1, 
__________________________

1 EUT C 229, 23.9.2009, s. 19.

Or. en

Ändringsförslag 24
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens text 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 

(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 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 
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veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet (nedan 
kallad läkemedelsmyndigheten).

Or. en

Motivering

En särskild uppgift om mediciner som genomgår säkerhetsstudie efter det att de godkänts 
kommer att hjälpa både vårdpersonal och patienter att identifiera nya mediciner under 
detaljerad övervakning och påminna dem om att rapportera eventuella biverkningar.

Ändringsförslag 25
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens text 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 fortlöpande
övervakas noga på marknaden. Patienter 
och hälso- och sjukvårdspersonal bör, 
precis som när det gäller andra mediciner,
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).
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Or. en

Motivering

Det finns ett stort problem när det gäller att följa bestämmelserna, vilket får allvarliga 
konsekvenser för patienters hälsa och orsakar tunga bördor för de nationella 
sjukvårdssystemen. Ett alltför starkt ordval kan göra att patienterna i ännu högre 
utsträckning låter bli att följa behandlingsbestämmelserna, och det kan indirekt påverka 
rapporteringen av biverkningar för produkter som inte ingår i produktkategorin. Patienter 
och sjukvårdspersonal bör uppmuntras att rapportera alla eventuella biverkningar.

Ändringsförslag 26
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens text 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

Or. fr

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 
fallet när en bipacksedel innehåller information på flera språk).
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Ändringsförslag 27
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens text Ändringsförslag

(12) För att man ska säkerställa ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna i fråga 
om säkerhetsövervakning bör mandatet för 
den samordningsgrupp som inrättats 
genom artikel 27 i direktiv 2001/83/EG 
utökas så att det också omfattar
granskning av frågor om 
säkerhetsövervakning av alla läkemedel 
som har godkänts av medlemsstaterna. För 
att kunna fullgöra sina nya uppgifter bör 
samordningsgruppen stärkas ytterligare 
genom tydliga regler om vilka 
expertkunskaper som krävs, antagandet av 
yttranden, öppenhet, ledamöternas 
oberoende och tystnadsplikt samt behovet 
av samarbete mellan gemenskapsorgan och 
nationella organ.

(12) För att man ska säkerställa ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna i fråga 
om säkerhetsövervakning grundat på 
sakkunskapen i medlemsstaternas system 
för säkerhetsövervakning bör man inrätta 
en ny samordningsgrupp med särskilt 
ansvar för dessa 
säkerhetsövervakningsfrågor, och låta 
den stå för granskning av frågor om 
säkerhetsövervakning av alla läkemedel 
som har godkänts av medlemsstaterna. För 
att kunna fullgöra sina nya uppgifter bör 
denna nya samordningsgrupp stärkas 
ytterligare genom tydliga regler om vilka 
expertkunskaper som krävs, antagandet av 
yttranden, öppenhet, ledamöternas 
oberoende och tystnadsplikt samt behovet 
av samarbete mellan gemenskapsorgan och 
nationella organ.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 28
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) För att säkerställa samma nivå på den 
vetenskapliga expertkunskapen när det 
gäller beslut rörande säkerhetsövervakning 
både på gemenskapsnivå och nationellt bör 

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

samordningsgruppen när den fullgör sin 
säkerhetsövervakning kunna rådfråga 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
läkemedels risk/nyttaförhållande.

Or. fr

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 1.12 i förslaget till förordning).

Ändringsförslag 29
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens text Ändringsförslag

(17) För att resurssamordningen mellan 
medlemsstaterna ska öka ytterligare bör en 
medlemsstat få delegera vissa delar av sin 
säkerhetsövervakning till en annan 
medlemsstat.

(17) För att sakkunskapen i fråga om 
säkerhetsövervakning ska öka ytterligare 
på EU-nivå bör en medlemsstat ha 
möjlighet att utbilda sina team hos en 
annan medlemsstats specialiserade team.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna bör inte ha möjlighet att frånsäga sig sitt ansvar i fråga om 
säkerhetsövervakning av läkemedel.
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Ändringsförslag 30
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens text Ändringsförslag

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

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

Or. fr

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.
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Ändringsförslag 31
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens text Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering. Det bör vara möjligt att 
finansiera säkerhetsövervakningen genom 
uttag av avgifter. Hanteringen av dessa 
medel bör dock stå under ständig kontroll 
av de behöriga nationella myndigheterna, 
för att deras oberoende ska garanteras.

(28) Med hänsyn till folkhälsan bör de 
behöriga nationella myndigheternas 
säkerhetsövervakning få tillräcklig 
finansiering. Det bör vara möjligt att 
finansiera säkerhetsövervakningen genom 
indirekt uttag av kompletterande medel. 
Hanteringen av dessa medel bör dock stå 
under ständig kontroll av de behöriga 
nationella myndigheterna, för att deras 
oberoende ska garanteras.

Or. fr

Motivering

Strikt ekonomiskt oberoende bör garanteras för säkerhetsövervakningen. Att ta ut direkta 
avgifter bör alltså undvikas, eftersom det kan leda till en känsla av att man betalar för 
erhållna tjänster.

Ändringsförslag 32
Philippe Juvin

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

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Artikel 11 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:
”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.
b) Följande stycke ska läggas till:
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”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>.”

Or. fr

Motivering

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Ändringsförslag 33
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Artikel 11 ska ändras på följande sätt: 3. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

a) Följande stycke ska läggas till:

”3a) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.
b) Följande stycke ska läggas till:

”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 

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

uppgift: ”Detta läkemedel genomgår en 
säkerhetsstudie efter det att det godkänts.
Alla misstänkta biverkningar bör 
rapporteras till läkare, apotekare eller 
<den behöriga nationella myndighetens 
namn och webbadress>.”

Or. en

Motivering

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, 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 34
Anja Weisgerber

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

Kommissionens text 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 
läkemedel har konstaterats vara till nytta 
för patienter med dina besvär. Liksom alla 
läkemedel är det underställt 
säkerhetsövervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
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och webbadress>.”

Or. en

Motivering

När det gäller produkter som upptas i den förteckning som anges i artikel 23 i förordningen, 
vars godkännande är underställt särskilda villkor, bör det i produktresumén snarare än ett 
konstaterande om att produkten står under noggrann övervakning ingå ett omnämnande om 
att produkten är underställd säkerhetsövervakning. Ett alltför starkt ordval kan göra att 
patienterna i ännu högre utsträckning låter bli att följa behandlingsbestämmelserna, och det 
kan indirekt påverka rapporteringen av biverkningar för produkter som inte ingår i 
produktkategorin. Patienter och sjukvårdspersonal bör uppmuntras att rapportera alla 
eventuella biverkningar.

Ändringsförslag 35
Ashley Fox

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

Kommissionens text 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.

Or. en

Motivering

För att förse allmänheten med fullständig och noggrann information bör också bipacksedeln 
offentliggöras när försäljningen godkänns.
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Ändringsförslag 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

Som komplement till bestämmelserna i 
artikel 19 kan ett godkännande för 
försäljning beviljas på minst ett av följande 
villkor: 

Or. fr

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 37
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens text 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.

Or. fr

Motivering

Återinförande av kravet på offentliggörande av villkoren. Det är inte motiverat att slopa dem.
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Ändringsförslag 38
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens text 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.

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.
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Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 39
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens text Ändringsförslag

”1. En samordningsgrupp ska inrättas för 
följande ändamål:

”1. Två samordningsgrupper ska inrättas:

a) En samordningsgrupp för ömsesidiga
erkännanden och decentraliserade 
förfaranden för följande ändamål:

a) För att granska alla frågor som rör ett 
godkännande för försäljning av ett 
läkemedel i två eller flera medlemsstater, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
kapitel 4.

i) För att granska alla frågor som rör ett 
godkännande för försäljning av ett 
läkemedel i två eller flera medlemsstater, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
kapitel 4.

b) För att granska frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
godkänts av medlemsstaterna, i enlighet 
med artiklarna 107c, 107e, 107g, 107l och 
107r.
c) För att granska frågor som rör ändringar 
av villkoren för godkännanden för 
försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1.

ii) För att granska frågor som rör ändringar 
av villkoren för godkännanden för 
försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1, med undantag för frågor som 
rör säkerhetsövervakning av läkemedel.

Myndigheten ska tillhandahålla 
samordningsgruppens sekretariat.

Myndigheten ska tillhandahålla 
samordningsgruppens sekretariat.

För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska 
samordningsgruppen biträdas av den 
rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 

För fullgörandet av sina uppgifter ska 
samordningsgruppen för ömsesidiga 
erkännanden och decentraliserade 
förfaranden biträdas av den kommitté för 
humanläkemedel som avses i artikel 5.1 i 
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av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa i 
förordning (EG) nr 726/2004.”

förordning (EG) nr 726/2004.”

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 40
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

aa) En samordningsgrupp för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
för följande ändamål:
i) För att granska frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel som 
godkänts av medlemsstaterna, i enlighet 
med artiklarna 107c, 107e, 107g, 107l och 
107r.
ii) För att granska frågor som rör 
ändringar av villkoren för godkännanden 
för försäljning som beviljats av 
medlemsstaterna, i enlighet med 
artikel 35.1, för frågor som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel.
Läkemedelsmyndigheten ska 
tillhandahålla samordningsgruppens 
sekretariat.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med läkemedelsmyndighetens nya struktur, så att 
säkerhetsövervakning och godkännanden för försäljning hålls klart isär. 
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Ändringsförslag 41
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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.”

Or. fr

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 1.12 i förslaget till förordning). Om ändringsförslaget antas ska 
det tillämpas genomgående i texten till förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 42
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

”Samordningsgruppens ledamöter och 
experterna ska vid fullgörandet av sina 
uppgifter utnyttja de vetenskapliga resurser 
och regleringsresurser som finns att tillgå 
inom nationella organ för godkännande för 

”Samordningsgruppernas ledamöter och 
experterna ska vid fullgörandet av sina 
uppgifter utnyttja de vetenskapliga resurser 
och regleringsresurser som finns att tillgå 
inom nationella organ för godkännande för 
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försäljning. Varje behörig nationell 
myndighet ska kontrollera utvärderingens 
vetenskapliga kvalitet och underlätta 
ledamöternas och experternas arbete.

försäljning respektive för 
säkerhetsövervakning av läkemedel. Varje 
behörig nationell myndighet ska 
kontrollera utvärderingens vetenskapliga 
kvalitet och underlätta 
samordningsgruppernas ledamöters och 
experternas arbete.

Artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
är tillämplig på samordningsgruppen när 
det gäller insyn och ledamöternas 
oberoende.”

Artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
är tillämplig på samordningsgrupperna 
när det gäller insyn och ledamöternas 
oberoende.

Samordningsgruppernas ledamöter får 
inte ingå i mer än en grupp åt gången.
Ledamöterna av samordningsgruppen för 
riskbedömning av läkemedel ska vara 
hierarkiskt oberoende av de nationella 
organ som utfärdar godkännanden för 
försäljning.”

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 43
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

”4. Myndighetens verkställande direktör 
eller dennes företrädare samt företrädare 
för kommissionen får delta i alla möten i 
samordningsgruppen.

”4. Myndighetens verkställande direktör 
eller dennes företrädare samt företrädare 
för kommissionen får delta i alla möten i 
samordningsgrupperna.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Samordningsgruppens ledamöter ska se 
till att gruppens uppgifter i lämplig 
utsträckning samordnas med det arbete 
som utförs av de behöriga nationella 
myndigheterna, däribland de rådgivande 
organ som berörs av godkännandena för 
försäljning.

5. Samordningsgruppernas ledamöter ska
se till att den egna gruppens uppgifter i 
lämplig utsträckning samordnas med det 
arbete som utförs av de behöriga nationella 
myndigheterna, däribland de rådgivande 
organ som berörs av godkännandena för 
försäljning respektive av 
säkerhetsövervakningen av läkemedel.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 45
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens text Ändringsförslag

6. Om inte annat följer av detta direktiv ska 
samordningsgruppen göra sitt yttersta för 
att fatta beslut enhälligt. Om gruppen inte 
kan uppnå enighet ska majoritetens 

6. Om inte annat följer av detta direktiv ska 
samordningsgrupperna göra sitt yttersta 
för att fatta beslut enhälligt. Om gruppen 
inte kan uppnå enighet ska majoritetens 
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ståndpunkt gälla. ståndpunkt gälla.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 46
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens text 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 
minoritetsåsikter.”

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 47
Philippe Juvin

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

18. Artikel 59.1 ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Följande led ska införas som led aa:
”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”
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”.
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>”.”

Or. fr

Motivering

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Ändringsförslag 48
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens text Ändringsförslag

18. Artikel 59.1 ska ändras på följande sätt: Artikel 59.1 ska ändras på följande sätt:
a) Följande led ska införas som led aa: a) Följande led ska införas som led aa:

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

”aa) För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska 
sammanfattningen innehålla följande 
uppgift: ”Detta läkemedel genomgår en 
säkerhetsstudie efter att ha godkänts. Alla 
misstänkta biverkningar bör rapporteras till 
läkare, apotekare eller <den behöriga 
nationella myndighetens namn och 
webbadress>.”

Or. en

Motivering

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
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product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, 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 49
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – stycken 2 och 3

Kommissionens text Ändringsförslag

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i förordning 
(EG) nr 726/2004 ska följande text införas:

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>”.”

”Detta läkemedel har konstaterats vara till 
nytta för patienter med dina besvär. 
Liksom alla läkemedel är det underställt 
säkerhetsövervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till din
professionella hälsovårdare eller <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>.”

Or. en

Motivering

Det finns ett stort problem när det gäller att följa bestämmelserna, vilket får allvarliga 
konsekvenser för patienters hälsa och orsakar tunga bördor för de nationella 
sjukvårdssystemen. Ett alltför starkt ordval kan göra att patienterna låter bli att följa 
behandlingsbestämmelserna, och det kan indirekt påverka rapporteringen av biverkningar för 
produkter som inte ingår i produktkategorin.
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Ändringsförslag 50
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens text Ändringsförslag

20. I artikel 65 ska följande led g läggas 
till:

20. I artikel 65 ska följande led g och ga
läggas till:

”g) sammanfattningen av den information 
som krävs för säker och effektiv 
användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.”

”g) sammanfattningen av den information 
som krävs för säker och effektiv 
användning av läkemedlet, enligt 
artikel 11.3a och artikel 59.1aa.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 51
Philippe Juvin

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

Kommissionens text Ändringsförslag

20. 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.”
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Or. fr

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 
fallet när en bipacksedel innehåller information på flera språk).

Ändringsförslag 52
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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 läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
patienterna att rapportera misstänkta 
biverkningar till den behöriga nationella 
myndigheten eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning,

Or. fr

Motivering

Systemet för säkerhetsövervakning bör vara mer insynsvänligt och låta patienterna medverka 
i större utsträckning.

Ändringsförslag 53
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 103
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Kommissionens text Ändringsförslag

En medlemsstat får delegera alla uppgifter 
som den åläggs enligt denna avdelning till
en annan medlemsstat, om denna lämnat 
skriftligt samtycke.

En medlemsstat får inte delegera de
uppgifter som den åläggs enligt denna 
avdelning. Den får be om utbildning och 
hjälp från en annan medlemsstat, om 
denna lämnat skriftligt samtycke.

Den delegerande medlemsstaten ska 
skriftligen informera kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och övriga 
medlemsstater om delegeringen. Den 
delegerande medlemsstaten och 
läkemedelsmyndigheten ska offentliggöra 
denna information.

Den hjälpsökande medlemsstaten och den 
medlemsstat som bistår med utbildningen 
ska lämna in en detaljerad och 
budgeterad plan för utbildningen och 
hjälpen till kommissionen och till 
läkemedelsmyndigheten, som ska 
finansiera planen med EU:s offentliga 
medel.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna bör inte ha möjlighet att frånsäga sig sitt ansvar i fråga om 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 105

Kommissionens text Ändringsförslag

De behöriga nationella myndigheterna ska 
fortlöpande kontrollera förvaltningen av de 
medel som avsatts för 
säkerhetsövervakning, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning i syfte att 
säkerställa deras oberoende.

Tillräckliga allmänna medel ska anslås 
till säkerhetsövervakning, 
kommunikationsnät och 
marknadsövervakning i en omfattning 
som motsvarar uppgifternas krav. De 
behöriga nationella myndigheterna ska 
fortlöpande kontrollera förvaltningen av de 
medel som avsatts för dessa verksamheter
i syfte att säkerställa deras oberoende.

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att ta ut avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för de 

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att indirekt ta ut kompletterande medel
för de behöriga nationella myndigheternas 
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behöriga nationella myndigheternas 
fullgörande av dessa uppgifter.

fullgörande av dessa uppgifter, under 
förutsättning att deras oberoende strikt 
garanteras.

Or. fr

Motivering

Strikt ekonomiskt oberoende bör garanteras för säkerhetsövervakningen. Att ta ut direkta 
avgifter bör alltså undvikas, eftersom det kan leda till en känsla av att man betalar för 
erhållna tjänster.

Ändringsförslag 55
Anja Weisgerber

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

Kommissionens text Ändringsförslag

(1) Riskhanteringssystem för läkemedel 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning.

(1) En sammanfattning av 
riskhanteringssystem för läkemedel som 
godkänts i enlighet med denna förordning.

Or. en

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 56
Ashley Fox

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – led 1
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Kommissionens text Ändringsförslag

(1) Riskhanteringssystem för läkemedel 
som godkänts i enlighet med denna 
förordning.

(1) En sammanfattning av 
riskhanteringssystem för läkemedel som 
godkänts i enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Informationen i de nationella webbportalerna för läkemedelssäkerhet bör presenteras på ett 
enkelt och begripligt sätt. Tekniska handlingar bör presenteras i ett sammanfattande format 
och i lättbegriplig version. Även bipacksedeln och produktresumén bör publiceras i de 
nationella webbportalerna eftersom de innehåller grundläggande information om 
användningen av läkemedel, som är central för en säker användning.

Ändringsförslag 57
Anja Weisgerber

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

(2) En förteckning över läkemedel som 
anges i artikel 23 i förordning 
(EG) nr 726/2004 och vilkas godkännande 
är underställt vissa villkor och krav.

Or. en

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. 
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Ändringsförslag 58
Ashley Fox

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

(2) En förteckning över läkemedel som 
anges i artikel 23 i förordning 
(EG) nr 726/2004 och vilkas godkännande 
är underställt vissa villkor och krav.

Or. en

Motivering

Informationen i de nationella webbportalerna för läkemedelssäkerhet bör presenteras på ett 
enkelt och begripligt sätt. Tekniska handlingar bör presenteras i ett sammanfattande format 
och i lättbegriplig version. Även bipacksedeln och produktresumén bör publiceras i de 
nationella webbportalerna eftersom de innehåller grundläggande information om 
användningen av läkemedel, som är central för en säker användning.

Ändringsförslag 59
Ashley Fox

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

Kommissionens text Ändringsförslag

(3a) Den senaste elektroniska versionen 
av bipacksedeln och produktresumén för 
alla befintliga och nya läkemedel.

Or. en

Motivering

Informationen i de nationella webbportalerna för läkemedelssäkerhet bör presenteras på ett 
enkelt och begripligt sätt. Tekniska handlingar bör presenteras i ett sammanfattande format 
och i lättbegriplig version. Även bipacksedeln och produktresumén bör publiceras i de 
nationella webbportalerna eftersom de innehåller grundläggande information om 
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användningen av läkemedel, som är central för en säker användning.

Ändringsförslag 60
Ashley Fox

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

Kommissionens text Ändringsförslag

(3b) En kortfattad historik över gjorda 
ändringar i produktinformationen.
All information på webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet, även den information 
som avses i punkterna 1 till 3a i denna 
artikel, ska presenteras på ett begripligt 
sätt för allmänheten. Information om ett 
läkemedels säkerhet och eventuella risker 
ska ges i det sammanhang där 
läkemedlets samlade och bevisade nytta 
beskrivs.

Or. en

Motivering

Informationen i de nationella webbportalerna för läkemedelssäkerhet bör presenteras på ett 
enkelt och begripligt sätt. Tekniska handlingar bör presenteras i ett sammanfattande format 
och i lättbegriplig version. Även bipacksedeln och produktresumén bör publiceras i de 
nationella webbportalerna eftersom de innehåller grundläggande information om 
användningen av läkemedel, som är central för en säker användning.

Ändringsförslag 61
Anja Weisgerber

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

(3a) den senaste elektroniska versionen av 
bipacksedeln och produktresumén för alla 
befintliga och nya läkemedel. 
(3b) 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. 

Or. en

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 62
Ashley Fox

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106a – led 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. När läkemedelsmyndigheten eller 
behöriga nationella myndigheter 
offentliggör den information som avses i 
punkterna 2 och 3, ska alla konfidentiella 
uppgifter om enskilda eller företag 
avlägsnas, om de inte behövs för att skydda 
folkhälsan.

4. När läkemedelsmyndigheten eller 
behöriga nationella myndigheter 
offentliggör den information som avses i 
punkterna 2 och 3, ska alla konfidentiella 
uppgifter om enskilda eller företag 
avlägsnas i samråd med innehavaren av 
godkännandet för försäljning, om de inte 
behövs för att skydda folkhälsan.

Or. en
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Motivering

Samråd med innehavaren av godkännandet för försäljning är viktiga för att garantera att 
uppgifter som rör affärshemligheter inte offentliggörs i misstag. 

Ändringsförslag 63
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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. 

Or. fr

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.
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Ändringsförslag 64
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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.

Or. fr

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 65
Philippe Juvin

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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 
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 
lämna information om alla misstänkta 
allvarliga biverkningar i gemenskapen och 
i tredjeland, och precisera om 
biverkningarna uppstått vid doser som 
normalt används för förebyggande, 
diagnos eller behandling av en sjukdom 
hos människan eller för återställande, 
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korrigering eller modifiering av en fysisk 
funktion, eller efter ett medicineringsfel, 
eller efter användning som inte 
överensstämmer med produktresumén,
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.

Innehavarna 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, 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, 
inom 90 dagar efter att de har mottagit 
rapporten, eller om en rapport inte lämnats, 
efter att de har fått kännedom om 
händelsen.

Or. fr

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 66
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens text 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, 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.

Or. fr

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 67
Philippe Juvin

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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 eller genom andra 
lämpliga medel.

Or. fr
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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 68
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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.

Or. fr

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.
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Ändringsförslag 69
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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:

Or. fr

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 70
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 

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

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 produktens effektivitet och 
nytta samt tidigare bedömningar av 
risk/nytta utförda av kommittén för 
läkemedel och samordningsgruppen
enligt det förfarande för godkännande av 
försäljning som anges i punkt 107l.

Or. en

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 71
Philippe Juvin

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

Kommissionens text 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 och inom 
ramen för en analys av nytta och risker 
kan den genomföra en offentlig utfrågning. 

Or. fr
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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 72
Philippe Juvin

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

Or. fr

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.
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Ändringsförslag 73
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens text 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

Or. fr

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 
fallet när en bipacksedel innehåller information på flera språk).

Ändringsförslag 74
Sylvana Rapti

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

Or. en


