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KORT BEGRUNDELSE

Lægemidler bidrager i betydelig grad til EU-borgernes sundhed. Lægemidler er dog også 
forbundet med bivirkninger, og disse tegner sig ifølge Kommissionen for 5 % af alle 
hospitalsindlæggelser (imidlertid gør underrapportering det umuligt at forelægge nøjagtige 
skøn). Sagen omkring rofecoxib (Vioxx), et antiinflammatorisk lægemiddel, som blev trukket 
tilbage fra markedet i 2004 på grund af øgede hjerte-kar-risici (det ansloges, at midlet var 
skyld i over 30 000 slagtilfælde i USA, heraf en række med dødelig udgang), gjorde det 
muligt at øge bevidstheden om behovet for at styrke lægemiddelovervågningen.

Lægemiddelovervågning er processen og videnskaben med at føre tilsyn med lægemidlers 
sikkerhed, herunder indsamling og forvaltning af data om lægemidlers sikkerhed, vurdering af 
disse data for at afgøre, hvorvidt der er tale om et sikkerhedsproblem, foranstaltninger til 
imødegåelse af det eventuelle sikkerhedsproblem, herunder information om problemet, og 
evaluering af den fulgte procedure og de opnåede resultater.

For lægemidler, der godkendes centralt, er lægemiddelovervågningsproceduren fastlagt i 
forordning (EF) nr. 726/2004. For lægemidler, der godkendes nationalt, er proceduren fastlagt 
i direktiv 2001/83. Denne udtalelse vedrører Kommissionens foreslåede ændringer af direktiv 
2001/83.

Kommissionen ønsker at forbedre det nuværende lægemiddelovervågningssystem gennem en 
præcisering af, hvilken rolle de forskellige involverede aktører skal spille, forenkling af 
procedurerne, øget gennemsigtighed og kommunikation, forbedrede dataindsamlings- og 
dataevalueringsprocedurer, øget inddragelse af berørte parter og fastlæggelse af bedste 
praksis.

Selv om den rådgivende ordfører glæder sig over Kommissionens forslag, er det hans 
opfattelse, at der er plads til yderligere forbedringer, navnlig for så vidt angår 
forbrugerbeskyttelsesspørgsmål, gennemsigtighed og databeskyttelse. Han stiller derfor 
ændringsforslag vedrørende følgende aspekter: 

• Patientindberetninger kan være et nyt bidrag til forståelsen af bivirkninger, således som 
det var tilfældet med hensyn til paroxetin (Deroxat/Seroxat), et antidepressivt middel, om 
hvilket det takket være patientindberetninger konstateredes, at det øgede risikoen for 
selvmord og forårsagede et tilbagetrækningssyndrom ("electric head"), hvis patienterne 
ønskede at stoppe deres behandling. 

• Forbrugerne bør sende deres indberetninger direkte til de nationale myndigheder. 
Decentraliserede indberetningssystemer, hvor meddelelser til den europæiske database om 
alle bivirkninger (uanset om disse er indberettet af patienter, hospitaler, sundhedspersoner 
eller lægemiddelvirksomheder) koordineres på nationalt plan, øger 
databeskyttelsessikkerheden og sikrer kvaliteten af de data, der registreres på europæisk 
plan. Nærhed gør det også muligt for nationale sundhedsmyndigheder at:

- undersøge indberetningerne med det formål at indføje værdifulde oplysninger, 
hvorved de gør brug af deres særlige ekspertise
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- at skaffe sig et klart overblik over de bivirkninger, der konstateres på deres område

- og at give deres lands borgere adgang til disse oplysninger på deres eget sprog 
(således som det allerede sker i Det Forenede Kongerige og Nederlandene).

• Forbrugere og sundhedspersoner bør også have fuld adgang til den centrale europæiske 
Eudravigilance-database for at forhindre gentagen optræden af bivirkninger, som det er 
muligt at forhindre, ved at gøre validerede oplysninger let tilgængelige. Dette er et 
effektivt middel til at imødegå uligheder mellem medlemsstaterne med hensyn til 
oplysninger om bivirkninger. En sådan offentlig adgang til Eudravigilance er nødvendig 
for at genetablere borgerens tillid til sundhedsmyndigheders evne til at beskytte 
folkesundheden.

• Anvendelsen af et webformat til indberetning bør suppleres med andre midler som post, 
fax og telefon, således som det er tilfældet i USA og Det Forenede Kongerige, for ikke at 
udelukke personer, der ikke har adgang til eller ikke kan bruge internettet, og for at 
forbedre patientindberetningen.

• Alle evalueringsrapporter om en medicinering afgivet inden for rammerne af de nationale 
og europæiske lægemiddelovervågningssystemer bør være tilgængelige for 
offentligheden. Når der er tale om en altoverskyggende offentlig interesse, således som 
det er tilfældet med lægemiddelovervågningsdata, må der altid sikres fuld videregivelse af 
oplysningerne.

• Lægemiddelovervågningssystemer bør fortsat finansieres over offentlige midler i 
erkendelse af de offentlige myndigheders ansvar for at beskytte deres befolkninger og 
således, at systemernes uafhængighed sikres.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det nemt for 
sundhedspersoner og patienter at finde de 
mest relevante oplysninger om de 

udgår



PA\799721DA.doc 5/19 PE431.039v01-00

DA

lægemidler, de anvender, bør 
produktresuméet og indlægssedlen 
indeholde en koncis sammenfatning af de 
vigtigste oplysninger om lægemidlet og 
oplysninger om, hvordan man minimerer 
risiciene og opnår de størst mulige fordele 
af lægemidlet.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Senest tre år efter ikrafttrædelsen af 
dette direktiv forelægger Kommissionen, 
efter at have hørt patient- og 
forbrugerforeninger, læge- og 
apotekersammenslutninger, 
medlemsstaterne og andre interesserede 
parter, Europa-Parlamentet og Rådet en
evalueringsrapport om læsevenligheden 
af produktresuméer og indlægssedler og 
disses værdi for den almindelige borger 
og sundhedspersoner. Efter at have 
foretaget en analyse af ovennævnte data 
forelægger Kommissionen om nødvendigt 
forslag til forbedring af produktresuméers 
og indlægssedlers layout og indhold for at 
sikre, at de er en værdifuld kilde til 
information for den almindelige borger og 
sundhedspersoner.

Or. en

Begrundelse

Indlægssedler i lægemiddelpakninger er stadig ofte uklare og ikke lette at forstå for 
forbrugerne. Det påhviler Kommissionen at forelægge velovervejede forslag, som den først 
har drøftet med alle relevante berørte aktører.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne kun indberette disse 
bivirkninger til Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen").

(18) For at forenkle indberetningen af 
formodede bivirkninger bør indehavere af 
markedsføringstilladelser kun indberette 
disse bivirkninger til medlemsstaterne, 
som igen bør indberette dem direkte til 
Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og edb-
netværk, jf. artikel 57, stk. 1, litra d), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"). Enhver ændring i de 
nationale databaser bør straks og 
automatisk afspejles i Eudravigilance-
databasen. Eudravigilance-databasen og 
de nationale databaser bør være fuldt 
interoperable.

Or. en

Begrundelse

Kun patienters, sundhedspersoners og markedsføringstilladelsesindehaveres indirekte 
indberetning af bivirkninger til de nationale kompetente myndigheder sikrer kvaliteten af data 
i Eudravigilance-databasen.  En sådan indirekte indberetning gør det muligt at drage nytte af 
de nationale myndigheders ekspertise og indebærer en erkendelse af, at der påhviler disse 
myndigheder et ansvar for beskyttelse af folkesundheden på såvel nationalt som europæisk 
plan.

Det er dog vigtigt, at patienter har direkte adgang til data i Eudravigilance-databasen. Dette 
sikrer, at kvalitetsoplysninger af offentlig interesse er let tilgængelige og udbredes hurtigt. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Dette direktiv berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
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fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger2.  For at påvise, vurdere, 
forstå og forebygge bivirkninger og 
identificere og træffe foranstaltninger til 
begrænsning af risiciene og forøgelse af 
fordelene ved lægemidler med det formål 
at beskytte folkesundheden bør det være 
muligt at bearbejde personoplysninger 
inden for Eudravigilance-systemets 
rammer under overholdelse af EU's 
databeskyttelseslovgivning. 
1EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
2EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Bearbejdningen af lægemiddelbrugeres personoplysninger på en række forskellige stadier i 
lægemiddelovervågningsprocessen bør ske i overensstemmelse med de 
databeskyttelsesprincipper, der er fastlagt i direktiv 95/46/EF.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 11 foretages følgende ændringer: udgår

a) Følgende indsættes som nr. 3a):
"(3a) et resumé af de vigtigste 
oplysninger, som er nødvendige for en 
sikker og effektiv anvendelse af 
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lægemidlet".
b) Følgende afsnit indsættes:
"For så vidt angår første afsnit, nr. 3a), 
skal resuméet for de lægemidler, som er 
anført på den liste, der er omhandlet i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
indeholde følgende oplysning: "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indsættes som artikel 21a: udgår

"Artikel 21a

En tilladelse til markedsføring kan gøres 
betinget af en eller flere af følgende krav:

(1) Der skal træffes visse af de 
foranstaltninger til sikker anvendelse af 
lægemidlet, der er indeholdt i 
risikostyringssystemet.

(2) Der skal gennemføres 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring.

(3) Krav vedrørende registrering eller 
indberetning af bivirkninger, som er 
strengere end kravene i afsnit IX, skal 
opfyldes.
(4) Andre betingelser eller 
restriktioner med henblik på en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, skal 
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overholdes.

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. "

Or. en

Begrundelse

Denne artikel repræsenterer ikke nogen merværdi. For patienter uden yderligere 
behandlingsmuligheder (multiresistent hiv, uhelbredelige kræftformer eller hvor de 
behandlinger, der står til rådighed, giver middelmådige resultater osv.) findes der på 
europæisk plan og medlemsstatsplan allerede bestemmelser om fremskyndelse af 
procedurerne for udstedelse af markedsføringstilladelser. Denne artikel kunne medføre 
almindelig udbredelse af forenklede og fremskyndede procedurer for udstedelse af 
markedsføringstilladelser, selv hvor der ikke er noget uopfyldt behandlingsmæssigt behov 
herfor. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. De detaljerede dagsordener for 
koordinationsgruppens møder skal 
offentliggøres senest én dag forud for 
mødernes afholdelse. De detaljerede 
referater fra koordinationsgruppernes 
møder, de på møderne trufne afgørelser 
samt oplysninger om afstemningerne og 
stemmeforklaringer, herunder 
mindretalsudtalelser, skal offentliggøres 
inden for en måned efter mødernes 
afholdelse.

Or. en

Begrundelse

Beslutningsprocessen i forbindelse med lægemiddelovervågning bør være fuldkommen 
gennemsigtig for at sikre fuldstændig information af alle berørte parter, navnlig for at 
genetablere patienternes og borgernes tillid til sundhedsmyndighederne.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59, stk. 1 ændres således: udgår

a) Følgende indsættes som litra aa):
"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"
b) Følgende indsættes som andet og 
tredje afsnit:
"De i første afsnit, litra aa), omhandlede 
oplysninger skal være omkranset af en 
sort ramme. Nye eller ændrede 
oplysninger skal i en periode på 1 år 
angives med fed skrift foranstillet 
følgende symbol *** og teksten "Nye 
oplysninger".
For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelse "Dette 
lægemiddel er under nøje overvågning. 
Alle formodede bivirkninger indberettes 
til <den nationale kompetente myndigheds 
navn og webadresse>."

Or. en

Begrundelse

Forslaget om, at indlægssedlen skal indeholde et resumé af de vigtigste oplysninger om en 
sikker og effektiv anvendelse af lægemidlet, bør forkastes, eftersom begrebet "vigtigste 
oplysninger" er misvisende og kunne misforstås.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 65 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indsættes i artikel 65 som litra 
g):

udgår

“(g) resuméet af de vigtige oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, jf. 
artikel 11, stk. 3a, og artikel 59, stk. 1, 
litra aa)."

Or. en

Begrundelse

Forslaget om, at Kommissionen skal udarbejde detaljerede anvisninger vedrørende resuméet 
af de vigtigste oplysninger om en sikker og effektiv anvendelse af lægemidlet, bør forkastes, 
eftersom begrebet "vigtigste oplysninger" er misvisende og kunne misforstås.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne: Medlemsstaterne:

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen

1) træffer alle passende foranstaltninger for 
at tilskynde patienter, læger, hospitaler, 
farmaceuter og andre sundhedspersoner til 
at indberette formodede bivirkninger til 
den nationale kompetente myndighed

Or. en

Begrundelse

Det er de nationale myndigheders pligt at garantere kvaliteten og den kritiske opfølgning af 
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alle relevante data.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) sikrer, at offentligheden i god tid 
informeres om betænkeligheder 
vedrørende anvendelsen af et lægemiddel, 
som er opstået i forbindelse med 
overvågningen af dette 

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningsdata bør nå frem til sundhedspersoner og patienter så hurtigt som 
muligt, således at forsigtighedsprincippet kan anvendes.  

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) sikrer, at oplysninger om bivirkninger 
ved lægemidler hurtigt gøres tilgængelige 
for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningsdata bør nå frem til sundhedspersoner og patienter så hurtigt som 
muligt, således at forsigtighedsprincippet kan anvendes.  
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
for de nationale kompetente 
myndigheders udførelse af disse 
aktiviteter.

udgår

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder er ansvarlige for at finansiere lægemiddelovervågning, eftersom 
det påhviler dem at beskytte folkesundheden, og eftersom de har påtaget sig ansvaret for at 
godkende lægemidler.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) dagsordener for og detaljerede 
referater fra møderne i Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning og i 
koordinationsgruppen.  

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningssystemet bør være fuldkommen gennemsigtigt for at sikre 
fuldstændig information af alle berørte parter, navnlig for at genetablere patienternes og 
borgernes tillid til sundhedsmyndighederne.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle alvorlige formodede bivirkninger, der 
konstateres i Fællesskabet eller 
tredjelande, til den database og det 
datanet, der er omhandlet i artikel 24 i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"), senest 15 dage efter 
modtagelsen af indberetningen, eller hvis 
der ikke foreligger en indberetning, efter at 
den pågældende indehaver har fået 
kendskab til hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
der konstateres på deres territorium, til de 
nationale kompetente myndigheder senest 
15 dage efter modtagelsen af 
indberetningen, eller hvis der ikke 
foreligger en indberetning, efter at den 
pågældende indehaver har fået kendskab til 
hændelsen.

Or. en

Begrundelse

Det påhviler indehavere af markedsføringstilladelser at fremsende oplysninger til de 
nationale myndigheder så hurtigt som muligt for at sætte disse i stand til at skaffe sig et klart 
overblik over de bivirkninger, der konstateres på deres territorium, og til uden unødige 
forsinkelser at træffe de fornødne beslutninger med henblik på beskyttelse af folkesundheden i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.  

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 3 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger 
til de nationale kompetente myndigheder.
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dage efter modtagelsen af indberetningen, 
eller hvis der ikke foreligger en 
indberetning, efter at den pågældende 
indehaver har fået kendskab til 
hændelsen. 

Or. en

Begrundelse

Det påhviler indehavere af markedsføringstilladelser at fremsende oplysninger til de 
nationale myndigheder så hurtigt som muligt for at sætte disse i stand til at skaffe sig et klart 
overblik over de bivirkninger, der konstateres på deres territorium, og til uden unødige 
forsinkelser at træffe de fornødne beslutninger med henblik på beskyttelse af folkesundheden i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.  

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne har adgang til 
bivirkningsrapporterne via Eudravigilance-
databasen og bedømmer kvaliteten af de 
data, som de modtager fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. De inddrager i 
givet fald patienter og sundhedspersoner i 
opfølgningen af alle rapporter, som de 
modtager, og anmoder indehaverne af 
markedsføringstilladelser om at foretage
en opfølgning af sådanne rapporter. 
Indehaverne af markedsføringstilladelser 
skal indberette alle modtagne opfølgende 
oplysninger til Eudravigilance-databasen.

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder har adgang til 
bivirkningsrapporterne via Eudravigilance-
databasen og bedømmer kvaliteten af de 
data, som de modtager fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. De inddrager i 
givet fald patienter og sundhedspersoner i 
opfølgningen af alle rapporter, som de 
modtager, og følger op på sådanne 
rapporter. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser skal indberette 
alle modtagne opfølgende oplysninger til 
de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det er de nationale myndigheders pligt at garantere kvaliteten og den kritiske opfølgning af 
alle relevante data.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne og offentligheden 
har via Eudravigilance-databasen adgang 
til rapporter om bivirkninger, der 
konstateres i andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske lægemiddelovervågningsdatabase bør være fuldkommen gennemsigtig for at 
sikre, at alle berørte parter, herunder også patienter, gives adgang til oplysningerne i god tid.  
Dette er også et effektivt middel til imødegåelse af uligheder mellem medlemsstaterne med 
hensyn til oplysninger om bivirkninger.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som sundhedspersoner 
og patienter har gjort dem opmærksomme 
på.

1. Medlemsstaterne registrerer alle 
formodede bivirkninger, som konstateres 
på deres område, og som 
sundhedspersoner, hospitaler, patienter og 
indehavere af markedsføringstilladelser 
har gjort dem opmærksomme på, eller som 
de har fået kendskab til via 
indberetninger om medicineringsfejl og 
forebyggelsesprogrammer.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger fremsendes ved 
hjælp af de nationale webportaler om 
lægemidler og ved hjælp af andre 
passende midler.
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Or. en

Begrundelse

Det er de nationale myndigheders pligt at garantere kvaliteten og den kritiske opfølgning af 
alle relevante data.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved det første møde efter udløbet af 
fristen for bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelse, jf. stk. 2, 
vedtager Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger, der er fremsat i 
henhold til nævnte stykke.

3. Ved det første møde efter udløbet af 
fristen for bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelse, jf. stk. 2, 
vedtager Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer.

Vurderingsrapporten gøres straks 
offentlig tilgængelig via den europæiske 
webportal om lægemiddelsikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningssystemet bør være fuldkommen gennemsigtigt for at sikre 
fuldstændig information af alle berørte parter, navnlig for at genetablere patienternes og 
borgernes tillid til sundhedsmyndighederne.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter vurderingen af de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger
overvejer de nationale, kompetente 
myndigheder, om det er nødvendigt med 
foranstaltninger for så vidt angår 
betingelserne for markedsføringstilladelse 
for det pågældende lægemiddel. 

De nationale, kompetente myndigheder 
overvejer, om det er nødvendigt med 
foranstaltninger for så vidt angår 
betingelserne for markedsføringstilladelse 
for det pågældende lægemiddel. 

De bevarer, ændrer, suspenderer eller 
tilbagekalder markedsføringstilladelsen.

De bevarer, ændrer, suspenderer eller 
tilbagekalder markedsføringstilladelsen.

Deres beslutninger gøres straks offentlig 
tilgængelige. Hvis en 
markedsføringstilladelse ændres af 
årsager, der er forbundet med 
lægemiddelvurderingen, offentliggør de 
nationale kompetente myndigheder eller 
referencemedlemsstaten straks en 
ajourført udgave af vurderingsrapporten 
for det pågældende lægemiddel eller en 
detaljeret rapport om ændringen. 

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningssystemet bør være fuldkommen gennemsigtigt for at sikre 
fuldstændig information af alle berørte parter, navnlig for at genetablere patienternes og 
borgernes tillid til sundhedsmyndighederne.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107 m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet offentliggør de anbefalinger, 
udtalelser og afgørelser, der er omhandlet i 
artikel 107b-107l via den europæiske portal 
om lægemiddelsikkerhed.

Agenturet offentliggør de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger, de 
videnskabelige vurderinger af forholdet 
mellem fordele og risici ved lægemidler og 
de anbefalinger, udtalelser og afgørelser, 
der er omhandlet i artikel 107b-107l, via 
den europæiske portal om 
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lægemiddelsikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelovervågningssystemet bør være fuldkommen gennemsigtigt for at sikre 
fuldstændig information af alle berørte parter, navnlig for at genetablere patienternes og 
borgernes tillid til sundhedsmyndighederne.


