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Ändringsförslag 9

Ashley Fox för ECR-gruppen
Anja Weisgerber för PPE-gruppen

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I direktiv 2001/83/EG föreskrivs att 
viss slags information är underkastad 
kontroll av medlemsstaternas nationella 
behöriga myndigheter före spridning. Detta 
gäller information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas. I fråga om de 
humanläkemedelsprodukter som godkänts 
enligt avdelning II i 
förordning (EG) nr 726/2004 bör villkor 
också införas för viss slags information 
som ska underkastas förhandskontroll av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”).

(4) I direktiv 2001/83/EG föreskrivs att 
viss slags information är underkastad 
kontroll av medlemsstaternas nationella 
behöriga myndigheter före spridning. Detta 
gäller information om vetenskapliga 
experimentella observationsstudier eller 
åtföljande åtgärder för förebyggande och 
medicinsk behandling eller information 
som presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas. I fråga om de 
humanläkemedelsprodukter som godkänts 
enligt avdelning II i förordning (EG) 
nr 726/2004 bör villkor också införas för 
viss slags information som ska underkastas 
förhandskontroll av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (nedan kallad 
”läkemedelsmyndigheten”), såvida inte 
informationens innehåll redan har 
förhandsgranskats av en behörig 
nationell myndighet, samt för 
läkemedelsmyndighetens eller den 
behöriga nationella myndighetens 
kontroll av de åtgärder som tillverkaren 
ska vidta efter det att biverkningar 
anmälts och den omedelbara uppdatering 
av litteraturen som då ska göras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att minska de byråkratiska bördor det skulle innebära att låta all 
produktrelaterad information förhandskontrolleras av läkemedelsmyndigheten.
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Ändringsförslag 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I direktiv 2001/83/EG föreskrivs att 
viss slags information är underkastad 
kontroll av medlemsstaternas nationella 
behöriga myndigheter före spridning. 
Detta gäller information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas. I fråga om de 
humanläkemedelsprodukter som godkänts 
enligt avdelning II i 
förordning (EG) nr 726/2004 bör villkor 
också införas för viss slags information 
som ska underkastas förhandskontroll av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”).

(4) I direktiv 2001/83/EG föreskrivs att 
viss slags information är underkastad 
kontroll av medlemsstaternas nationella 
behöriga myndigheter innan den görs 
tillgänglig. Detta gäller information om 
vetenskapliga observationsstudier eller 
åtföljande åtgärder för förebyggande och 
medicinsk behandling eller information 
som presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas. I fråga om de 
humanläkemedelsprodukter som godkänts 
enligt avdelning II i 
förordning (EG) nr 726/2004 bör villkor 
också införas för viss slags information 
som ska underkastas förhandskontroll av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”).

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara patientinriktat. Innehavarna av godkännande för försäljning måste 
därför göra information utan försäljningssyfte om läkemedelsprodukter tillgänglig för 
patienterna och allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som 
ska få den, alltså att de patienter och andra människor som söker information också får 
tillgång till den (”pull-principen”, i motsats till ”push-principen” som innebär att 
innehavarna av godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till 
den breda allmänheten).

Ändringsförslag 11
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I direktiv 2001/83/EG föreskrivs att 
viss slags information är underkastad 
kontroll av medlemsstaternas nationella 
behöriga myndigheter före spridning. Detta 
gäller information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas. I fråga om de 
humanläkemedelsprodukter som godkänts 
enligt avdelning II i 
förordning (EG) nr 726/2004 bör villkor 
också införas för viss slags information 
som ska underkastas förhandskontroll av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”).

(4) I direktiv 2001/83/EG föreskrivs att 
viss slags information är underkastad 
kontroll av medlemsstaternas nationella 
behöriga myndigheter före spridning. I 
fråga om de humanläkemedelsprodukter 
som godkänts enligt avdelning II i 
förordning (EG) nr 726/2004 bör villkor 
också införas för viss slags information 
som ska underkastas förhandskontroll av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”), samt 
för läkemedelsmyndighetens kontroll av 
de åtgärder som tillverkaren ska vidta 
efter det att biverkningar anmälts och den 
uppdatering av litteraturen som då ska 
göras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avser information som inte godkänts av de behöriga myndigheterna i 
samband med registreringen av läkemedlet och som de facto är dold icke-efterfrågad 
information, s.k. push-information. All relevant information om undersökningar finns i 
bipacksedeln och produktresumén. Dessa ingår i det registreringsunderlag som ska 
godkännas.

Ändringsförslag 12

Ashley Fox för ECR-gruppen
Anja Weisgerber för PPE-gruppen

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 100g.1 i 1. Genom undantag från artikel 100g.1 i 
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direktiv 2001/83/EG ska den 
läkemedelsrelaterade information som 
avses i artikel 100b d i det direktivet 
underkastas läkemedelsmyndighetens 
förhandsgranskning innan den sprids.

direktiv 2001/83/EG ska den 
läkemedelsrelaterade information som 
avses i artikel 100b d i det direktivet 
underkastas läkemedelsmyndighetens eller
en behörig nationell myndighets
förhandsgranskning innan den sprids.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att minska de byråkratiska bördor det skulle innebära att låta all 
produktrelaterad information förhandskontrolleras av läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 100g.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska den 
läkemedelsrelaterade information som 
avses i artikel 100b d i det direktivet 
underkastas läkemedelsmyndighetens 
förhandsgranskning innan den sprids.

1. Genom undantag från artikel 100g.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska den 
läkemedelsrelaterade information som 
avses i artikel 100b d i det direktivet 
underkastas läkemedelsmyndighetens 
förhandsgranskning innan den görs 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara patientinriktat. Innehavarna av godkännande för försäljning måste 
därför göra information utan försäljningssyfte om läkemedelsprodukter tillgänglig för 
patienterna och allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som 
ska få den, alltså att de patienter och andra människor som söker information också får 
tillgång till den (”pull-principen”, i motsats till ”push-principen” som innebär att 
innehavarna av godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till 
den breda allmänheten).
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Ändringsförslag 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För syftena i punkt 1 ska innehavaren av 
godkännande för försäljning till 
läkemedelsmyndigheten inge ett utkast till 
den information som ska spridas.

2. För syftena i punkt 1 ska innehavaren av 
godkännande för försäljning till 
läkemedelsmyndigheten inge ett utkast till 
den information som ska göras tillgänglig.

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara patientinriktat. Innehavarna av godkännande för försäljning måste 
därför göra information utan försäljningssyfte om läkemedelsprodukter tillgänglig för 
patienterna och allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som 
ska få den, alltså att de patienter och andra människor som söker information också får 
tillgång till den (”pull-principen”, i motsats till ”push-principen” som innebär att 
innehavarna av godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till 
den breda allmänheten).

Ändringsförslag 15
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
60 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 
invändning inom 60 dagar ska 
informationen anses som godtagen och 

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
60 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG.
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får offentliggöras.

Or. en

Motivering

En tidsram som innebär att invändningarna måste göras inom sextio dagar kan vara svår att 
hålla för läkemedelsmyndigheten, inte minst eftersom man i dagsläget inte kan beräkna 
antalet ärenden. För att undvika en situation där tillstånd beviljas automatiskt på grund av 
att läkemedelsmyndigheten är överbelamrad av ärenden bör denna bestämmelse utgå.

Ändringsförslag 16
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
60 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 
invändning inom 60 dagar ska 
informationen anses som godtagen och får 
offentliggöras.

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
90 dagar efter det att anmälan mottagits,
och med angivande av skälen för sitt 
beslut, rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 
invändning inom 90 dagar ska 
informationen anses som godtagen och får 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Genom att läkemedelsmyndigheten motiverar sitt beslut blir informationsinhämtningen mer 
öppen och effektiv. Tidsfristen på sextio dagar som kommissionen föreslår för att ett tyst 
medgivande ska medföra att informationen anses som godtagen och får offentliggöras av dem 
som innehar godkännande för försäljning är för kort för att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter ordentligt. En period på 90 dagar tycks mer lämplig eftersom det skulle tillåta 
läkemedelsmyndigheten att kontrollera informationen samtidigt som det inte skulle hindra 
patienter från att få dra nytta av nyskapande läkemedel så snabbt som möjligt.


