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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 ændringerne af forordning nr. 726/2004.

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:

 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.

 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. 

 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 
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databeskyttelsessikkerheden og sikrer kvaliteten af de data, der registreres på 
europæisk plan. Nærhed gør det også muligt for de nationale sundhedsmyndigheder at:
- undersøge indberetningerne med det formål at indføje værdifulde oplysninger, 

hvorved de gør brug af deres særlige ekspertise
- 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 forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, agenturet og Kommission 
har fuldstændig adgang til Eudravigilance-
databasen. Indehavere af 
markedsføringstilladelser har også adgang 

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, agenturet og Kommission 
har fuldstændig adgang til Eudravigilance-
databasen. Indehavere af 
markedsføringstilladelser,
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til databasen i det omfang, der er 
nødvendigt, for at de kan opfylde deres 
lægemiddelovervågningsforpligtelser. 

sundhedspersoner og offentligheden har 
også adgang til databasen, idet det sikres, 
at personlige oplysninger i denne 
database beskyttes.

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får adgang til 
Eudravigilance-databasen med forskelligt 
adgangsniveau, idet det sikres, at 
personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.
Oplysningerne i Eudravigilance-databasen 
gøres offentligt tilgængelige i et aggregeret 
format med en forklaring om, hvordan 
oplysningerne skal tolkes.

Oplysningerne i Eudravigilance-databasen 
gøres offentligt tilgængelige i et aggregeret 
format med en forklaring om, hvordan 
oplysningerne skal tolkes.

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 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Offentligheden kan anmode om at få 
adgang til individuelle bivirkningsrapporter 
i Eudravigilance-databasen. Agenturet eller 
den nationale kompetente myndighed, som 
anmodningen stiles til, udleverer disse 
rapporter inden 90 dage, medmindre en 
videregivelse af rapporterne vil være et 
brud på anonymiteten for de personer, 
som rapporterne vedrører.

3. Offentligheden kan anmode om at få 
adgang til individuelle bivirkningsrapporter 
i Eudravigilance-databasen. Agenturet eller 
den nationale kompetente myndighed, som 
anmodningen stiles til, udleverer disse 
rapporter inden 90 dage, idet det sikres, at 
personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) et resumé af hvert møde i de udvalg, 
der er omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra a) 
og aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

(2) et detaljeret referat af hvert møde i de 
udvalg, der er omhandlet i artikel 56, stk. 
1, litra a) og aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

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 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning efter proceduren i 
stk. 1 fremsætter anbefalinger vedrørende 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
markedsføringstilladelsen, vedtager 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler en udtalelse under 
hensyntagen til anbefalingen, og
Kommissionen træffer en afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 10.

2. Hvis Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning efter proceduren i 
stk. 1 vedtager en udtalelse vedrørende 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
markedsføringstilladelsen, træffer 
Kommissionen en afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 10.
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Udtalelsen fra Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning og 
Kommissionens afgørelse gøres straks 
offentligt tilgængelige.

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 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Agenturets indtægter udgøres af et bidrag 
fra Fællesskabet og de gebyrer, 
virksomhederne betaler for at opnå og 
bevare EF-markedsføringstilladelser og for 
andre tjenester, der ydes af agenturet eller 
koordinationsgruppen i forbindelse med 
udførelsen af dens opgaver i 
overensstemmelse med artikel 107c, 107e, 
107g, 107l og 107r i direktiv 2001/83/EF."

"Agenturets indtægter udgøres af et bidrag 
fra Fællesskabet og de gebyrer, 
virksomhederne betaler for at opnå og 
bevare EF-markedsføringstilladelser og for 
andre tjenester, der ydes af agenturet eller 
koordinationsgruppen i forbindelse med 
udførelsen af dens opgaver i 
overensstemmelse med artikel 107c, 107e, 
107g, 107l og 107r i direktiv 2001/83/EF
og artikel 28b i denne forordning.
Europa-Parlamentet og Rådet (i det 
følgende benævnt "budgetmyndigheden") 
tager om nødvendigt niveauet for 
Fællesskabets bidrag op til fornyet 
overvejelse på grundlag af en vurdering 
af behovene og under hensyn til 
størrelsen af gebyrerne."

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal have tilstrækkelige finansielle bidrag til at kunne udføre sine vigtige opgaver.
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Ændringsforslag 6

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 sikres en 
tilstrækkelig offentlig finansiering 
svarende til de opgaver, der pålægges." 

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 7

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 

udgår
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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

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag til artikel 11, 
nr. 3a, og til artikel 59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF. 


