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Ændringsforslag 8
Philippe Juvin

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Betegnelsen "Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning" er 
for restriktiv og tager ikke hensyn til behovet for en analyse af forholdet mellem fordele og 
risici ved et lægemiddel, men fokuserer ensidigt på en vurdering af risiciene. Udvalget skal 
imidlertid beskæftige sig med "alle spørgsmål vedrørende overvågning af humanmedicinske 
lægemidler" (artikel 1, nr. 12, i forslaget til forordning).

Dette ændringsforslag finder anvendelse på hele teksten i forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 9
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser.

Ændringsforslag 10
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at Fællesskabet reagerer 
harmoniseret på sikkerhedsproblemer 
vedrørende humanmedicinske lægemidler 
bør Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning støtte Udvalget 

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

Or. fr

Ændringsforslag 11
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter
og sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
sådanne lægemidler, og en offentlig 
tilgængelig liste over disse lægemidler bør 
ajourføres af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur.

(15) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
løbende overvåges på markedet. Som ved 
alle lægemidler bør patienter og 
sundhedspersoner tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
sådanne lægemidler, og en offentlig 
tilgængelig liste over disse lægemidler bør 
ajourføres af agenturet.

Or. en
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Begrundelse

Der er i forvejen store problemer med at sikre overholdelsen, som har alvorlige følger for 
patienternes helbred og bebyrder de nationale sundhedssystemer.  Den eksisterende affattelse 
kan yderligere afskrække patienterne fra at overholde behandlingskravene, hvilket indirekte 
vil påvirke indberetningen af eventuelle bivirkninger ved produkter, der ikke er medtaget i 
denne kategori. Patienter og sundhedspersonale bør tilskyndes til at indberette enhver mulig 
bivirkning.

Ændringsforslag 12
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Vurdering af 
Forholdet mellem Fordele og Risici inden 
for Lægemiddelovervågning, jf. artikel 56, 
stk.1, litra aa)."

Or. fr

Begrundelse

Betegnelsen "Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning" er 
for restriktiv og tager ikke hensyn til behovet for en analyse af forholdet mellem fordele og 
risici ved et lægemiddel, men fokuserer ensidigt på en vurdering af risiciene. Udvalget skal 
imidlertid beskæftige sig med "alle spørgsmål vedrørende overvågning af humanmedicinske 
lægemidler" (artikel 1, nr. 12, i forslaget til forordning).

Dette ændringsforslag finder anvendelse på hele teksten i forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 13
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Konsekvens af den skarpe adskillelse af lægemiddelovervågningen fra udstedelsen af 
markedsføringstilladelser.

Ændringsforslag 14
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet opstiller og offentliggør en liste 
over humanmedicinske lægemidler, der 
nøje overvåges.

Agenturet opstiller og offentliggør en liste 
over humanmedicinske lægemidler. 

Or. en

Begrundelse

Listen over stoffer og produkter, der skal være omfattet af særlige betingelser eller krav, bør 
ikke "overvåges nøje", eftersom der ikke bør være forskellige niveauer for overvågningen af 
lægemidler, og en så skarp formulering vil kunne afskrække patienterne fra at overholde 
behandlingskravene.
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Ændringsforslag 15
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.
Alle borgere i EU's medlemsstater skal 
have mulighed for at afgive sådanne 
online-indberetninger på deres 
modersmål. 

Agenturet stiller desuden ethvert andet 
middel til rådighed for offentligheden, 
som kan sætte patienter i stand til at 
indberette bivirkninger, såsom et særligt 
telefonnummer eller en specifik e-mail.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Ashley Fox

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
denne forordning

3) en oversigt over de 
risikostyringssystemer for lægemidler, der 
er godkendt i overensstemmelse med denne 
forordning

Or. en
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Begrundelse

Informationen på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Teknisk dokumentation bør fremlægges i et summarisk 
format, der er forståeligt for lægmand. Indlægssedlen og produktresuméet bør ligeledes 
offentliggøres på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed, eftersom de indeholder 
grundlæggende oplysninger om brugen af lægemidler, hvilket er en afgørende forudsætning 
for en sikker brug.

Ændringsforslag 17
Ashley Fox

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) listen over lægemidler, der er under 
nøje overvågning, jf. artikel 23 i denne 
forordning

4) listen over lægemidler, hvis 
godkendelse er underlagt visse betingelser 
og begrænsninger, jf. artikel 23 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Informationen på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Teknisk dokumentation bør fremlægges i et summarisk 
format, der er forståeligt for lægmand. Indlægssedlen og produktresuméet bør ligeledes 
offentliggøres på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed, eftersom de indeholder 
grundlæggende oplysninger om brugen af lægemidler, hvilket er en afgørende forudsætning 
for en sikker brug.

Ændringsforslag 18
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) listen over lægemidler, der er under 
nøje overvågning, jf. artikel 23 i denne 
forordning

4) listen over lægemidler, hvis
godkendelse er underlagt visse betingelser 
og begrænsninger, jf. artikel 23 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Informationen på den europæiske webportal om lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Selv om der i henhold til denne lovgivning skal 
offentliggøres meget detaljerede oplysninger på den europæiske webportal, indbefatter dette 
ikke de helt afgørende oplysninger, der skal til for at sikre en forsvarlig brug af 
lægemidlerne: Det er derfor vigtigt, at indlægssedlen, produktresuméet eller den europæiske 
offentlige vurderingsrapport gøres let tilgængelig for offentligheden. Desuden vil et kort 
resumé af ændringer gøre det muligt for patienter og sundhedspersoner at danne sig et 
overblik over de opdateringer, der er foretaget af produktinformationen i tidens løb. 

Ændringsforslag 19
Ashley Fox

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) den nyeste elektroniske version af 
indlægssedlen og produktresuméet for 
alle eksisterende og nye lægemidler

Or. en

Begrundelse

Informationen på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Teknisk dokumentation bør fremlægges i et summarisk 
format, der er forståeligt for lægmand. Indlægssedlen og produktresuméet bør ligeledes 
offentliggøres på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed, eftersom de indeholder 
grundlæggende oplysninger om brugen af lægemidler, hvilket er en afgørende forudsætning 
for en sikker brug.
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Ændringsforslag 20
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) den nyeste elektroniske version af 
indlægssedlen og produktresuméet for 
alle eksisterende og nye lægemidler 

Or. en

Begrundelse

Informationen på den europæiske webportal om lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Selv om der i henhold til denne lovgivning skal 
offentliggøres meget detaljerede oplysninger på den europæiske webportal, indbefatter dette 
ikke de helt afgørende oplysninger, der skal til for at sikre en forsvarlig brug af 
lægemidlerne: Det er derfor vigtigt, at indlægssedlen, produktresuméet eller den europæiske 
offentlige vurderingsrapport gøres let tilgængelig for offentligheden. Desuden vil et kort 
resumé af ændringer gøre det muligt for patienter og sundhedspersoner at danne sig et 
overblik over de opdateringer, der er foretaget af produktinformationen i tidens løb. 

Ændringsforslag 21
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) et kort resumé af ændringer foretaget 
i produktinformationen 

Alle oplysninger på webportaler om 
lægemiddelsikkerhed, herunder alle dem, 
der er anført i nr. 1 til 4b i denne artikel, 
skal fremlægges på en måde, der er 
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forståelig for den brede offentlighed.

Or. en

Begrundelse

Informationen på den europæiske webportal om lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Selv om der i henhold til denne lovgivning skal 
offentliggøres meget detaljerede oplysninger på den europæiske webportal, indbefatter dette 
ikke de helt afgørende oplysninger, der skal til for at sikre en forsvarlig brug af 
lægemidlerne: Det er derfor vigtigt, at indlægssedlen, produktresuméet eller den europæiske 
offentlige vurderingsrapport gøres let tilgængelig for offentligheden. Desuden vil et kort 
resumé af ændringer gøre det muligt for patienter og sundhedspersoner at danne sig et 
overblik over de opdateringer, der er foretaget af produktinformationen i tidens løb. 

Ændringsforslag 22
Ashley Fox

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) et kort resumé af ændringer foretaget 
i produktinformationen 

Or. en

Begrundelse

Informationen på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Teknisk dokumentation bør fremlægges i et summarisk 
format, der er forståeligt for lægmand. Indlægssedlen og produktresuméet bør ligeledes 
offentliggøres på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed, eftersom de indeholder 
grundlæggende oplysninger om brugen af lægemidler, hvilket er en afgørende forudsætning 
for en sikker brug.
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Ændringsforslag 23
Ashley Fox

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) konklusioner af vurderinger, 
henstillinger, udtalelser og afgørelser, som 
træffes af de udvalg, der er omhandlet i 
artikel 56, stk. 1, litra a) og aa), i denne 
forordning, og af koordinationsgruppen, de 
nationale kompetente myndigheder og 
Kommissionen inden for rammerne af 
proceduren i artikel 28, 28a og 28b i denne 
forordning og afsnit IX, kapitel 3, afdeling 
2 og 3, i direktiv 2001/83/EF.

10) konklusioner af vurderinger, 
henstillinger, udtalelser og afgørelser, som 
træffes af de udvalg, der er omhandlet i 
artikel 56, stk. 1, litra a) og aa), i denne 
forordning, og af koordinationsgruppen, de 
nationale kompetente myndigheder og 
Kommissionen inden for rammerne af 
proceduren i artikel 28, 28a og 28b i denne 
forordning og afsnit IX, kapitel 3, afdeling 
2 og 3, i direktiv 2001/83/EF.

Alle oplysninger på webportalen om 
lægemiddelsikkerhed, herunder alle dem, 
der er anført i nr. 1 til 10 i denne artikel, 
skal fremlægges på en måde, der er 
forståelig for den brede offentlighed. 
Oplysninger om sikkerhed og potentielle 
risici ved et lægemiddel skal gives i 
sammenhæng med oplysninger om dets 
generelle dokumenterede fordele.

Or. en

Begrundelse

Informationen på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed bør præsenteres på en 
lettilgængelig og forståelig facon. Teknisk dokumentation bør fremlægges i et summarisk 
format, der er forståeligt for lægmand. Indlægssedlen og produktresuméet bør ligeledes 
offentliggøres på nationale webportaler for lægemiddelsikkerhed, eftersom de indeholder 
grundlæggende oplysninger om brugen af lægemidler, hvilket er en afgørende forudsætning 
for en sikker brug.
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Ændringsforslag 24
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden portalen sættes i drift, hører 
agenturet relevante aktører (herunder 
patientgrupper, sundhedspersoner og 
repræsentanter for erhvervslivet) for at få 
deres mening.

Or. en

Begrundelse

Inden webstedet lanceres, bør man konsultere de aktører, som er berørt af de oplysninger, der 
skal offentliggøres på agenturets portal. 

Ændringsforslag 25
Ashley Fox

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 27 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger udvalgt medicinsk 
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
søges i.

1. Agenturet overvåger den medicinske
litteratur for at finde rapporter om 
formodede bivirkninger ved 
humanmedicinske lægemidler, der 
indeholder visse virksomme stoffer. Den 
offentliggør en liste over de aktive stoffer, 
der overvåges, og de publikationer, der 
søges i.

2. Agenturet indfører relevante oplysninger 
fra den udvalgte litteratur i 
Eudravigilance-databasen.

2. Agenturet indfører relevante oplysninger 
fra litteraturen i Eudravigilance-databasen.

Or. en
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Begrundelse

Agenturet bør foretage en screening af al medicinsk litteratur vedrørende velkendte stoffer, da 
hensigten om at mindske arbejdsbyrden for indehaveren af markedsføringstilladelsen ellers 
ikke vil blive opfyldt, fordi indehaveren af markedsføringstilladelsen vil skulle kontrollere, 
hvilken litteratur agenturet overvåger, og selv overvåge al anden litteratur. 

Ændringsforslag 26
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for
Lægemiddelovervågning vurderer de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger.

3. Det Europæiske Udvalg for 
Lægemiddelovervågning foretager en 
videnskabelig vurdering af forholdet 
mellem fordele og risici ved lægemidlet 
baseret på alle disponible oplysninger, 
herunder de periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger og de 
oplysninger, der er indlæst i 
Eudravigilance-databasen. 

Senest 90 dage efter modtagelsen af den 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetning udarbejder 
udvalget en vurderingsrapport og sender 
den til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Senest 90 dage efter modtagelsen af den 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetning udarbejder 
udvalget en videnskabelig rapport om 
forholdet mellem fordele og risici ved 
lægemidlet og sender den til indehaveren 
af markedsføringstilladelsen og til 
koordinationsgruppen for risikovurdering 
inden for lægemiddelovervågning.

Senest 30 dage efter modtagelsen af 
vurderingsrapporten kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætte 
bemærkninger for agenturet.

Senest 30 dage efter modtagelsen af 
vurderingsrapporten kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og 
koordinationsgruppen for risikovurdering 
inden for lægemiddelovervågning
fremsætte bemærkninger for Det 
Europæiske Udvalg for 
Lægemiddelovervågning. 

Ved det første møde efter udløbet af fristen 
for bemærkninger fra indehaveren af 
markedsføringstilladelse vedtager Det 

Ved det første møde efter udløbet af fristen 
for bemærkninger fra indehaveren af 
markedsføringstilladelse og 
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Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelsen. 

koordinationsgruppen for risikovurdering 
inden for lægemiddelovervågning
vedtager Det Europæiske Udvalg for 
Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger. 
Vurderingsrapporten offentliggøres på 
den europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed hurtigst muligt efter 
[18 måneder efter datoen i artikel 3].

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 27
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest 30 dage efter at Det Europæiske
Udvalg for Lægemiddelovervågning har 
vedtaget rapporten, afgiver det en udtalelse 
om bevarelse, ændring, suspension eller 
tilbagekaldelse af den pågældende 
markedsføringstilladelse. 

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 
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Ændringsforslag 28
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26.

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte 
vurderingsrapporter, udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26.

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 29
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"aa) Udvalget for Lægemiddelovervågning, 
som har ansvaret for vurdering i 
overvågningsøjemed af lægemidler, der er 
godkendt og markedsført efter den 
centraliserede procedure".

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
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udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 30
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Udvalget for Lægemiddelovervågning 
består af følgende medlemmer:

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

a) 27 medlemmer og 27 suppleanter, der 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af 
forslag fra de nationale kompetente 
myndigheder

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

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

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

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

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 
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Ændringsforslag 31
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 32
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemmerne og suppleanterne i Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning 
udpeges for en treårig periode, som kan 
fornyes én gang. Udvalget vælger blandt 
sine medlemmer en formand for en periode 
på tre år, der kan fornyes én gang. 

3. Medlemmerne og suppleanterne i 
Udvalget for Lægemiddelovervågning 
udpeges for en treårig periode, som kan 
fornyes én gang. Udvalget vælger blandt 
sine medlemmer en formand for en periode 
på tre år, der kan fornyes én gang. 

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 33
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 61, stk. 3, 4, 7 og 8, finder 
anvendelse på Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning.

4. Artikel 61, stk. 3, 4, 7 og 8, finder 
anvendelse på Udvalget for 
Lægemiddelovervågning.

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 
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Ændringsforslag 34
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemmerne og suppleanterne i Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning må 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nationale kompetente myndigheder, 
organisationer eller personer. De udfører 
de opgaver, de har fået tildelt, objektivt og 
upartisk.

5. Medlemmerne og suppleanterne i 
Udvalget for Lægemiddelovervågning må 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nationale kompetente myndigheder, 
organisationer eller personer. De udfører 
de opgaver, de har fået tildelt, objektivt og 
upartisk.

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 35
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 61a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Repræsentanter for de nationale 
kompetente myndigheder har ret til at 
overvære alle møder i Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning for at lette 
samordningen mellem agenturets opgaver 
og det arbejde, der udføres af de nationale 
kompetente myndigheder. Hvis de 
opfordres hertil, kan de bistå med 
afklaringer eller informationer, men må 
ikke søge at øve indflydelse på 

udgår
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drøftelserne."

Or. fr

Begrundelse

Afspejler agenturets nye opbygning, hvor lægemiddelovervågning er skarpt adskilt fra 
udstedelsen af markedsføringstilladelser. 

Ændringsforslag 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 67 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. Dette udelukker 
ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser betaler gebyr 
for agenturets udførelse af disse 
aktiviteter."

"4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed og finansieres 
med offentlige midler, der modsvarer 
omfanget af de betroede arbejdsopgaver.
Dette udelukker ikke, at agenturet 
indirekte kan modtage supplerende midler
for sin udførelse af disse aktiviteter, 
forudsat at dets uafhængighed på ingen 
måde berøres heraf.

Or. fr

Begrundelse

Den økonomiske uafhængighed i forbindelse med lægemiddelovervågningsarbejdet skal være 
garanteret.  Man bør derfor undgå direkte betaling af gebyrer, da dette kan opfattes som en 
"betaling for leverede tjenester".
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Ændringsforslag 37
Philippe Juvin

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravet om, at produktresuméet og 
indlægssedlen skal indeholde et resumé af 
de vigtigste oplysninger, som er 
nødvendige for en sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet, jf. artikel 11, 
stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, litra aa), i 
direktiv 2001/83/EF som ændret ved 
direktiv …/…/EF, som finder anvendelse 
på lægemidler, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 726/2004 i medfør 
af samme forordnings artikel 9, stk. 4, 
litra a) og d), finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 
2, i nærværende forordning, fra datoen 
for fornyelse af denne tilladelse eller efter 
udløbet af en periode på tre år fra denne 
dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Indføjelse af et resumé af de vigtigste oplysninger er overflødigt (produktresuméet er allerede 
i sig selv et sammendrag af vigtige oplysninger), kan virke forvirrende på patienterne (de kan 
overse vigtige oplysninger i produktresuméet, som ikke optræder i resuméet af de vigtigste 
oplysninger) og kan skabe problemer med læsbarhed (for eksempel når oplysningerne 
gengives på flere sprog).

Ændringsforslag 38
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravet om, at produktresuméet og 1. Kravet i artikel 11, stk. 3a, og artikel 59, 
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indlægssedlen skal indeholde et resumé af 
de vigtigste oplysninger, som er 
nødvendige for en sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet, jf. artikel 11, 
stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, litra aa), i 
direktiv 2001/83/EF som ændret ved 
direktiv …/…/EF, som finder anvendelse 
på lægemidler, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 726/2004 i medfør af 
samme forordnings artikel 9, stk. 4, litra a) 
og d), finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt før 
den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i 
nærværende forordning, fra datoen for 
fornyelse af denne tilladelse eller efter 
udløbet af en periode på tre år fra denne 
dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF som 
ændret ved direktiv …/…/EF, som finder 
anvendelse på lægemidler, der er godkendt 
i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 i 
medfør af samme forordnings artikel 9, stk. 
4, litra a) og d), finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt før 
den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i 
nærværende forordning, fra datoen for 
fornyelse af denne tilladelse eller efter 
udløbet af en periode på tre år fra denne 
dato, alt efter hvilken dato der er den 
første.

Or. en

Begrundelse

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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


