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Ändringsförslag 8
Philippe Juvin

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
bedömning av läkemedels 
risk/nyttaförhållande. Kommittén bör 
bestå av oberoende vetenskapliga experter 
med kunskaper i läkemedelssäkerhet, t.ex. 
upptäckt, bedömning och minimering av 
och information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

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 
förordning.
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Ändringsförslag 9
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: kommittén 
för säkerhetsövervakning av läkemedel. 
Kommittén bör bestå av oberoende 
vetenskapliga experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 10
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa att farhågor om 
humanläkemedels säkerhet hanteras på 
ett harmoniserat sätt bör rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel biträda 
kommittén för humanläkemedel och den 
samordningsgrupp som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

utgår
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2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel i alla frågor som har att 
göra med säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel. För att bedömningarna 
ska vara konsekventa och ske 
kontinuerligt bör det slutliga ansvaret för 
risk/nyttabedömningen av 
humanläkemedel som godkänts i enlighet 
med denna förordning kvarstå hos 
myndighetens kommitté för 
humanläkemedel och hos de myndigheter 
som är behöriga att bevilja godkännanden 
för försäljning.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
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 
myndigheten.

(15) 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 på marknaden. Patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal bör, precis 
som med alla mediciner, uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
myndigheten.

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 
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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 12
Philippe Juvin

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av den rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa.”

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av den rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och bedömning av 
läkemedels risk/nyttaförhållande som 
avses i artikel 56.1 aa.”

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 
förordning.

Ändringsförslag 13
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För fullgörandet av 
säkerhetsövervakningen ska den biträdas 
av den rådgivande kommitté för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa.”

utgår

Or. fr

Motivering

Detta är en följd av att säkerhetsövervakning och godkännanden för försäljning hålls klart 
isär.

Ändringsförslag 14
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 23 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska upprätta och 
offentliggöra en förteckning över de
humanläkemedel som står under 
noggrann övervakning.

Myndigheten ska upprätta och
offentliggöra en förteckning över 
humanläkemedel. 

Or. en

Motivering

Man bör inte hänvisa till förteckningen över ämnen och produkter för vilka särskilda villkor 
eller krav gäller som att den ”står under noggrann övervakning”. Olika läkemedel ska inte ha 
olika övervakningsnivåer och ett alltför starkt ordval kan göra att patienterna låter bli att 
följa bestämmelserna för behandlingen.
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Ändringsförslag 15
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar.

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar. Alla medborgare i EU:s 
medlemsstater ska ges denna möjlighet att 
rapportera via nätet på sitt modersmål.
Myndigheten ska även ställa andra medel 
till allmänhetens förfogande så att 
patienter ges möjlighet att anmäla 
biverkningar, till exempel  ett särskilt 
telefonnummer eller en särskild 
e-postadress.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) En översikt över riskhanteringssystem 
för läkemedel som godkänts i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Informationen i de nationella webbportalerna för läkemedelssäkerhet bör presenteras på ett 
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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 17
Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) En förteckning över läkemedel som står 
under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i denna förordning.

4) En förteckning över läkemedel enligt 
artikel 23 i denna förordning för vilkas 
användning särskilda villkor eller krav 
gäller.

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 18
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) En förteckning över läkemedel som står 
under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i denna förordning.

4) En förteckning över läkemedel enligt 
artikel 23 i denna förordning för vilkas 
användning särskilda villkor eller krav 
gäller.
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Or. en

Motivering

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time.

Ändringsförslag 19
Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) 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 
användningen av läkemedel, som är central för en säker användning.

Ändringsförslag 20
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Den senaste elektroniska versionen av 
bipacksedeln och produktresumén för alla 
befintliga och nya läkemedel.

Or. en

Motivering

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time.

Ändringsförslag 21
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b) En kortfattad historik över vilka 
förändringar som gjorts av 
produktinformationen.
All information i webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet, även den information 
som avses i punkterna 1 till 4b i denna 
artikel, ska presenteras på ett begripligt 
sätt för allmänheten.

Or. en

Motivering

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
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European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time.

Ändringsförslag 22
Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b) En kortfattad historik över vilka 
förändringar som gjorts av 
produktinformationen.

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 23
Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Slutsatser av bedömning, 
rekommendationer, yttranden och beslut 
från de kommittéer som avses i 
artikel 56.1a och aa i denna förordning, och 
samordningsgruppen, de behöriga 
nationella myndigheterna och 
kommissionen i samband med 

10) Slutsatser av bedömning, 
rekommendationer, yttranden och beslut 
från de kommittéer som avses i 
artikel 56.1a och aa i denna förordning, och 
samordningsgruppen, de behöriga 
nationella myndigheterna och 
kommissionen i samband med 
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förfarandena i artiklarna 28, 28a och 28b i 
denna förordning och avdelning IX 
kapitel 3 avsnitten 2 och 3 i 
direktiv 2001/83/EG.

förfarandena i artiklarna 28, 28a och 28b i 
denna förordning och avdelning IX 
kapitel 3 avsnitten 2 och 3 i 
direktiv 2001/83/EG.

All information i webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet, även den information 
som avses i punkterna 1 till 10 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 24
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan portalen lanseras ska myndigheten 
samråda med berörda parter (däribland 
patientgrupper, hälso- och 
sjukvårdspersonal och företrädare för 
industrin) för att inhämta deras åsikter.

Or. en

Motivering

Det känns viktigt att man samråder med de parter som är involverade i den information som 
ges i läkemedelsmyndighetens portal innan man lanserar portalen.
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Ändringsförslag 25
Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 27 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bevaka utvald 
medicinsk litteratur med avseende på 
rapporter om misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
bevakas.

Myndigheten ska bevaka den medicinska 
litteraturen med avseende på rapporter om 
misstänkta biverkningar av 
humanläkemedel som innehåller vissa 
aktiva substanser. Den ska offentliggöra 
förteckningen över de aktiva substanser 
som övervakas och de publikationer som 
bevakas.

2. Myndigheten ska lägga in relevant 
information från den utvalda litteraturen i 
Eudravigilance-databasen.

2. Myndigheten ska lägga in relevant 
information från litteraturen i 
Eudravigilance-databasen.

Or. en

Motivering

Läkemedelsmyndigheten bör sköta bevakningen av all medicinsk litteratur avseende välkända 
ämnen, annars kan man inte uppfylla intentionen att minska arbetsbördan för innehavaren av 
godkännanden för försäljning, eftersom denne först skulle behöva ha uppsikt över vilken 
litteratur som myndigheten bevakar och sedan själv bevaka all annan litteratur.

Ändringsförslag 26
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Europeiska kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel ska 
göra en vetenskaplig bedömning av 
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periodiska säkerhetsrapporterna. läkemedlets risk/nyttaförhållande på basis 
av alla tillgängliga uppgifter, inklusive de 
periodiska säkerhetsrapporterna och den 
information som registrerats i 
Eudravigilance-databasen.

Den ska utarbeta ett utredningsprotokoll
inom 90 dagar från mottagandet av den 
periodiska säkerhetsrapporten och 
översända det till innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

Den ska utarbeta ett vetenskapligt 
protokoll om läkemedlets 
risk/nyttaförhållande inom 90 dagar från 
mottagandet av den periodiska 
säkerhetsrapporten och översända det till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning samt till samordningsgruppen 
för riskbedömning av läkemedel.

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan lämna synpunkter till 
myndigheten inom 30 dagar efter 
mottagandet av utredningsprotokollet.

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning och samordningsgruppen för 
riskbedömning av läkemedel kan lämna 
synpunkter till Europeiska kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel inom 
30 dagar efter mottagandet av 
utredningsprotokollet. 

Vid nästa möte som hålls efter det att 
innehavarens tidsfrist för att lämna 
synpunkter har löpt ut ska rådgivande
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel anta 
utredningsprotokollet med eller utan 
ändringar och med beaktande av eventuella 
synpunkter från innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

Vid nästa möte som hålls efter det att 
innehavarens och samordningsgruppens
tidsfrist för att lämna synpunkter har löpt ut 
ska Europeiska kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel anta 
utredningsprotokollet med eller utan 
ändringar och med beaktande av eventuella
synpunkter.

Utredningsprotokollet ska offentliggöras 
utan dröjsmål via den europeiska 
webbportalen för läkemedelssäkerhet från 
och med den… [18 månader efter det 
datum som avses i artikel 3].

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med läkemedelsmyndighetens nya struktur, så att 
säkerhetsövervakning och godkännanden för försäljning hålls klart isär.
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Ändringsförslag 27
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom 30 dagar efter mottagandet av 
rapporten från rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska kommittén för 
humanläkemedel behandla rapporten och
anta ett yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
det berörda godkännandet för försäljning.

4. Inom 30 dagar efter antagandet av 
rapporten ska Europeiska kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel anta 
ett yttrande om bibehållande, ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
det berörda godkännandet för försäljning. 

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 28
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De yttranden och beslut som avses i 
punkterna 3–5 i denna artikel ska 
offentliggöras i den europeiska webbportal 
för läkemedelssäkerhet som avses i 
artikel 26.

6. De utredningsprotokoll, yttranden och 
beslut som avses i punkterna 3–5 i denna 
artikel ska offentliggöras i den europeiska 
webbportal för läkemedelssäkerhet som 
avses i artikel 26.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 29
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 56 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel, som ska ansvara för 
rådgivning till kommittén för 
humanläkemedel och 
samordningsgruppen i alla frågor som rör 
säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel,”

”aa) kommittén för säkerhetsövervakning 
av läkemedel, som ska ansvara för 
utvärdering efter godkännande för 
försäljning som ett led i 
säkerhetsövervakningen av läkemedel 
som släppts ut på marknaden i enlighet 
med det centraliserade förfarandet,”

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 30
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel ska bestå av

1. Kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel ska bestå av

a) tio ledamöter och tio suppleanter som 
utses av styrelsen på grundval av förslag 
från de behöriga nationella myndigheterna,

a) tjugosju ledamöter och tjugosju
suppleanter som utses av styrelsen på 
grundval av förslag från de behöriga 
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nationella myndigheterna,
b) fem ledamöter och fem suppleanter som 
utnämns av kommissionen, på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet.

b) fem ledamöter och fem suppleanter,
däribland minst en företrädare för hälso-
och sjukvårdspersonal, minst en 
företrädare för patienter och minst en 
företrädare för konsumenter, som 
utnämns av kommissionen på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Kommissionen får anpassa antalet 
ledamöter och suppleanter till följd av 
tekniska och vetenskapliga behov. Sådana 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 87.2a.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 31
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöterna och suppleanterna i 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel ska utses med hänsyn till 
relevant sakkunskap inom 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av humanläkemedel, så att man säkerställer 

2. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel ska utses med hänsyn till 
relevant sakkunskap inom 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av humanläkemedel, så att man säkerställer 
högsta möjliga specialistkompetens och 
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högsta möjliga specialistkompetens och 
relevanta expertkunskaper inom ett brett 
spektrum. Myndighetens verkställande 
direktör ska bistå styrelsen och 
kommissionen för att säkerställa att 
kommitténs slutliga sammansättning täcker 
de vetenskapliga områden som är relevanta 
för dess verksamhet.

relevanta expertkunskaper inom ett brett 
spektrum. Deras ställning ska vara 
hierarkiskt oberoende av de nationella 
myndigheter som är behöriga att bevilja 
godkännanden för försäljning och av 
kommittén för humanläkemedel.
Myndighetens verkställande direktör ska 
bistå styrelsen och kommissionen för att 
säkerställa att kommitténs slutliga 
sammansättning täcker de vetenskapliga 
områden som är relevanta för dess 
verksamhet.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 32
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ledamöterna och suppleanterna i 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel ska utses för en 
mandatperiod på tre år som kan förlängas 
en gång. Kommittén ska välja sin 
ordförande bland sina ledamöter för en 
period på tre år som kan förlängas en gång.

3. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel ska utses för en mandatperiod 
på tre år som kan förlängas en gång 
Kommittén ska välja sin ordförande bland 
sina ledamöter för en period på tre år som 
kan förlängas en gång. 

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med läkemedelsmyndighetens nya struktur, så att 
säkerhetsövervakning och godkännanden för försäljning hålls klart isär.
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Ändringsförslag 33
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 3, 4, 7 och 8 i artikel 61 ska 
tillämpas på rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel.

4. Punkterna 3, 4, 7 och 8 i artikel 61 ska 
tillämpas på kommittén för 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 34
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ledamöterna och suppleanterna i 
rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning
av läkemedel får inte begära eller ta emot 
instruktioner från behöriga nationella 
myndigheter, organisationer eller enskilda. 
De ska fullgöra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

5. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för säkerhetsövervakning av 
läkemedel får inte begära eller ta emot 
instruktioner från behöriga nationella 
myndigheter, organisationer eller enskilda. 
De ska fullgöra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 35
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Företrädare för de behöriga nationella 
myndigheterna ska ha rätt att delta i 
samtliga möten i rådgivande kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel för att bidra 
till att myndighetens uppgifter i lämplig 
utsträckning samordnas med det arbete 
som utförs av de behöriga nationella 
myndigheterna. De får lämna 
klargöranden eller information på 
begäran men får inte försöka påverka 
diskussionerna.”

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 67 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras. Detta 
ska inte utgöra något hinder för att ta ut 
avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för 
myndighetens fullgörande av dessa 
uppgifter.”

”4. Verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning ska stå under 
ständig kontroll av styrelsen, så att 
myndighetens oberoende garanteras, och 
tillräckliga allmänna medel som 
motsvarar uppgifternas krav ska anslås.
Detta ska inte utgöra något hinder för att 
indirekt ta ut kompletterande medel för 
myndighetens fullgörande av dessa 
uppgifter, under förutsättning att dess 
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 37
Philippe Juvin

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kravet i artikel 11.3a och 
artikel 59.1 aa i direktiv 2001/83/EG, 
ändrat genom direktiv …/…/EG, på att en 
sammanfattning av den information som 
krävs för säker och effektiv användning 
av läkemedlet ska finnas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln och som 
gäller läkemedel som godkänts enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 i enlighet 
med artikel 9.4 a och d i den 
förordningen, ska tillämpas på 
godkännanden för försäljning som 
beviljats före det datum som anges i 

utgår
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artikel 3 andra stycket i den här 
förordningen 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.

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 38
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 aa 
i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, på att en 
sammanfattning av den information som 
krävs för säker och effektiv användning 
av läkemedlet ska finnas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln och som 
gäller läkemedel som godkänts enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 i enlighet 
med artikel 9.4 a och d i den förordningen, 
ska tillämpas på godkännanden för 
försäljning som beviljats före det datum 
som anges i artikel 3 andra stycket i den 
här förordningen 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.

1. Kravet i artikel 11.3a och artikel 59.1 aa 
i direktiv 2001/83/EG, ändrat genom 
direktiv …/…/EG, som gäller läkemedel 
som godkänts enligt förordning (EG) 
nr 726/2004 i enlighet med artikel 9.4 a 
och d i den förordningen, ska tillämpas på 
godkännanden för försäljning som beviljats 
före det datum som anges i artikel 3 andra 
stycket i den här förordningen 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.

Or. en
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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. 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.


