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Ændringsforslag 9

Ashley Foxon for ECR-Gruppen
Anja Weisgerber for PPE-Gruppen

Forslag til forordning - ændringsretsakt 
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til direktiv 2001/83/EF skal 
vise typer information kontrolleres af 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder før deres spredning. Dette 
vedrører information om videnskabelige 
ikke-interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Hvis der er tale 
om humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i henhold til afsnit II i forordning 
(EF) nr. 726/2004, bør der også indføres en 
bestemmelse om, at visse informationer 
skal være underlagt forudgående kontrol af 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(herefter benævnt "agenturet").

(4) I henhold til direktiv 2001/83/EF skal 
vise typer information kontrolleres af 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder før deres spredning. Dette 
vedrører information om videnskabelige 
ikke-interventionsundersøgelser baseret på 
eksperimentelle observationer eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Hvis der er tale 
om humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i henhold til afsnit II i forordning 
(EF) nr. 726/2004, bør der også indføres en 
bestemmelse om, at visse informationer 
skal være underlagt forudgående kontrol af 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(herefter benævnt "agenturet"), medmindre 
disse informationers indhold allerede er 
kontrolleret af en kompetent national 
myndighed, og at agenturet eller et 
kompetent nationalt organ skal overvåge 
de foranstaltninger, der skal træffes af 
fremstilleren efter en indberetning om 
bivirkninger, samt at litteraturen 
omgående skal opdateres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at mindske den bureaukratiske byrde, der ville opstå, 
hvis alle produktrelaterede informationer skulle kontrolleres af agenturet.
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Ændringsforslag 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til direktiv 2001/83/EF skal 
vise typer information kontrolleres af 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder før deres spredning. Dette 
vedrører information om videnskabelige 
ikke-interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Hvis der er tale 
om humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i henhold til afsnit II i forordning 
(EF) nr. 726/2004, bør der også indføres en 
bestemmelse om, at visse informationer 
skal være underlagt forudgående kontrol af 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(herefter benævnt "agenturet").

(4) I henhold til direktiv 2001/83/EF skal 
vise typer information kontrolleres af 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder, før de gøres tilgængelige. 
Dette vedrører information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Hvis der er tale 
om humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i henhold til afsnit II i forordning 
(EF) nr. 726/2004, bør der også indføres en 
bestemmelse om, at visse informationer 
skal være underlagt forudgående kontrol af 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(herefter benævnt "agenturet").

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne.  Indehavere af markedsføringstilladelser gør 
derfor ikkesalgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).

Ændringsforslag 11
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4 



AM\808731DA.doc 5/8 PE439.867v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til direktiv 2001/83/EF skal 
vise typer information kontrolleres af 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder før deres spredning. Dette 
vedrører information om videnskabelige 
ikke-interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 
information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Hvis der er 
tale om humanmedicinske lægemidler, der 
er godkendt i henhold til afsnit II i 
forordning (EF) nr. 726/2004, bør der også 
indføres en bestemmelse om, at visse 
informationer skal være underlagt 
forudgående kontrol af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (herefter benævnt 
"agenturet").

(4) I henhold til direktiv 2001/83/EF skal 
vise typer information kontrolleres af 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder før deres spredning. Hvis der 
er tale om humanmedicinske lægemidler, 
der er godkendt i henhold til afsnit II i 
forordning (EF) nr. 726/2004, bør der også 
indføres en bestemmelse om, at visse 
informationer skal være underlagt 
forudgående kontrol af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (herefter benævnt 
"agenturet"), og at agenturet skal overvåge 
de foranstaltninger, der skal træffes af 
fremstilleren efter en indberetning om 
bivirkninger, samt at litteraturen skal 
opdateres i overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring vedrører information, som ikke er godkendt af de kompetente 
myndigheder i forbindelse med registreringen af lægemidlerne, og som i virkeligheden er 
skjult uanmodet ("push") information. Alle relevante oplysninger vedrørende undersøgelser 
er inkluderet i indlægssedlen og produktresuméet, som indgår i den registreringsfil, der er 
knyttet til godkendelsen. 

Ændringsforslag 12

Ashley Foxon for ECR-Gruppen
Anja Weisgerber for PPE-Gruppen

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
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Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 100g, stk. 1, i direktiv 
2001/83/EF kontrolleres den 
lægemiddelrelaterede information, der er 
omhandlet i artikel 100b, litra d), i nævnte 
direktiv af agenturet før spredningen.

1. Uanset artikel 100g, stk. 1, i direktiv 
2001/83/EF kontrolleres den 
lægemiddelrelaterede information, der er 
omhandlet i artikel 100b, litra d), i nævnte 
direktiv af agenturet eller en kompetent 
national myndighed før spredningen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at mindske den bureaukratiske byrde, der ville opstå, 
hvis alle produktrelaterede informationer skulle kontrolleres af agenturet.

Ændringsforslag 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 100g, stk. 1, i direktiv 
2001/83/EF kontrolleres den 
lægemiddelrelaterede information, der er 
omhandlet i artikel 100b, litra d), i nævnte 
direktiv af agenturet før spredningen.

1. Uanset artikel 100g, stk. 1, i direktiv 
2001/83/EF kontrolleres den 
lægemiddelrelaterede information, der er 
omhandlet i artikel 100b, litra d), i nævnte 
direktiv af agenturet, før de gøres 
tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne.  Indehavere af markedsføringstilladelser gør 
derfor ikkesalgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).
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Ændringsforslag 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på opfyldelse af 
bestemmelsen i stk. 1 indsender 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
en model (mock-up) af den information, 
der skal spredes, til agenturet.

2. Med henblik på opfyldelse af 
bestemmelsen i stk. 1 indsender 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
en model (mock-up) af den information, 
der skal gøres tilgængelig, til agenturet.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne.  Indehavere af markedsføringstilladelser gør 
derfor ikkesalgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).

Ændringsforslag 15
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan indtil 60 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 60 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 

3. Agenturet kan indtil 60 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF.
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kan offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

En indsigelsesfrist på 60 dage kan være for kort for EMA, særlig da det i øjeblikket ikke er 
muligt at vurdere antallet af indsendelser. For at undgå en situation, hvor der automatisk 
gives tilladelse, fordi EMA er ved at drukne i anmodninger, bør denne bestemmelse udgå.

Ændringsforslag 16
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan indtil 60 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 60 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
kan offentliggøres.

3. Agenturet kan indtil 90 dage efter 
modtagelsen, med behørig begrundelse af 
sin beslutning, gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 90 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
kan offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Kravet til Det Europæiske Lægemiddelagentur om at begrunde sin beslutning vil gøre 
udarbejdelsen af informationer mere gennemskuelig og effektiv. Den tidsfrist på 60 dage, som 
Kommissionen har indført for en stiltiende godkendelse af information, som indehavere af 
markedsføringstilladelser gør tilgængelig, synes at være for kort til, at agenturet kan udføre 
sine opgaver på forsvarlig vis.  En frist på 90 dage forekommer mere passende, da den giver 
agenturet mulighed for at kontrollere informationen uden at forhindre patienterne i hurtigst 
muligt at nyde godt af nye innovative lægemidler.


