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KORTFATTAD MOTIVERING

Läkemedel bidrar i hög grad till EU-medborgarnas hälsa. Men de kan också ge biverkningar, 
vilka enligt Europeiska kommissionen ligger bakom omkring fem procent av alla 
sjukhusinläggningar (på grund av underrapportering saknas dock exakta uppgifter). Fallet 
med rofecoxib (Vioxx), ett antiinflammatoriskt läkemedel som återkallades från marknaden 
2004 på grund av ökade risker för hjärt-kärlproblem (i Förenta staterna uppskattningsvis över 
30 000 slaganfall, varav en del med dödlig utgång), bidrog till att öka medvetenheten om 
behovet av att stärka säkerhetsövervakningen av läkemedel.

Säkerhetsövervakning är processen och vetenskapen för att övervaka läkemedels säkerhet, 
däribland insamling och behandling av uppgifter om läkemedels säkerhet, bedömning av 
dessa uppgifter för att upptäcka om det finns någon säkerhetsrisk, åtgärder för att ta itu med 
eventuella säkerhetsrisker, bland annat att informera om riskerna, samt utvärdering av det 
förfarande som följts och de resultat som uppnåtts.

Förfarandet för säkerhetsövervakning av centralt godkända läkemedel fastställs i 
förordning (EG) nr 726/2004. Förfarandet för nationellt godkända läkemedel fastställs i 
direktiv 2001/83/EG. Detta yttrande gäller ändringar till förordning (EG) nr 726/2004.

Kommissionen vill förbättra det nuvarande systemet för säkerhetsövervakning genom att 
förtydliga de olika berörda aktörernas roller, förenkla förfarandena, öka insynen och 
kommunikationen, förbättra insamlingen av uppgifter och utvärderingsförfarandena, öka 
engagemanget bland berörda aktörer och fastställa bästa praxis.

Trots att föredraganden för yttrandet välkomnar förslaget finns det utrymme för ytterligare 
förbättringar, framför allt i fråga om konsumentskyddet, öppenheten och uppgiftsskyddet, och 
därför föreslås följande ändringar:

 Den behandling av läkemedelsanvändares personuppgifter som äger rum under flera stadier 
av säkerhetsövervakningsprocessen bör ske i enlighet med de bestämmelser om 
uppgiftsskydd som fastställs i direktiv 95/46/EG.

 Den föreslagna sammanfattningen av den information som krävs för säker och effektiv 
användning av läkemedel bör förkastas eftersom formuleringen ”den information som 
krävs” är vilseledande och kan missuppfattas.

 Patientrapportering kan ge ett nytt bidrag till kunskapen om biverkningar, som i fallet med 
paroxetine (Deroxat/Seroxat), ett antidepressivt läkemedel som ökade risken för självmord 
och orsakade deprivation (”electric head”) då patienterna ville avbryta behandlingen, något 
som upptäcktes tack vare patientrapportering. 

 Konsumenterna bör rapportera direkt till de nationella myndigheterna. Decentraliserade 
rapporteringssystem där information om alla biverkningar (oavsett om de rapporteras av 
patienter, sjukvårdspersonal eller läkemedelsföretag) till den europeiska databasen 
samordnas på nationell nivå ökar säkerheten vid skydd av uppgifter och säkerställer 
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kvaliteten på de uppgifter som registreras på EU-nivå. Närheten gör också att de nationella 
hälsovårdsmyndigheterna kan

 undersöka rapporteringen för att lägga till värdefull information genom sin särskilda 
expertis,

 få en tydlig översikt över de biverkningar som förekommer inom deras territorium och
 göra denna information tillgänglig för landets befolkning på det egna språket (vilket 

redan sker i Storbritannien och Nederländerna). 

 Konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal bör också ges full tillgång till den centrala 
europeiska Eudravigilance-databasen så att man kan förhindra upprepningar av 
biverkningar, genom att den validerade informationen görs lättillgänglig. Det är ett 
effektivt sätt att råda bot på obalansen mellan medlemsstaterna när det gäller information 
om biverkningar. Allmän tillgång till Eudravigilance-databasen behövs för att återupprätta 
medborgarnas förtroende för hälsovårdsmyndigheternas förmåga att skydda folkhälsan.

 Användningen av webbformat för rapportering bör kompletteras med andra medel, t.ex. 
brev, fax och telefon, som i Förenta staterna och Storbritannien, för att inte utesluta dem 
som saknar tillgång till, eller inte kan använda Internet, och för att förbättra 
patientrapporteringen.

 Alla utredningsprotokoll om ett läkemedel inom ramen för nationella och europeiska 
system för säkerhetsövervakning bör göras tillgängliga för allmänheten. När det föreligger 
ett övervägande allmänintresse, såsom i fallet med säkerhetsdata, måste full tillgänglighet 
alltid garanteras. 

 Finansieringen av system för säkerhetsövervakning bör förbli offentlig, som ett erkännande 
av myndigheternas ansvar för att skydda sin befolkning samt för att säkerställa systemens 
oberoende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, myndigheten och 

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, myndigheten och
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kommissionen ska ha full tillgång till 
Eudravigilance-databasen. Innehavarna av 
godkännanden för försäljning ska också ha 
tillgång till den i den omfattning som 
behövs för att fullgöra skyldigheterna 
avseende säkerhetsövervakning.

kommissionen ska ha full tillgång till 
Eudravigilance-databasen. Innehavarna av 
godkännanden för försäljning, hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten ska 
också ha tillgång till den och skyddet av 
personuppgifter ska garanteras.

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till Eudravigilance-databasen i 
lämplig omfattning, samtidigt som 
personuppgifter skyddas.
Allmänheten ska ha tillgång till uppgifterna 
i Eudravigilance-databasen i sammanställd 
form tillsammans med en förklaring till hur 
uppgifterna ska tolkas.

Allmänheten ska ha tillgång till uppgifterna 
i Eudravigilance-databasen i sammanställd 
form tillsammans med en förklaring till hur 
uppgifterna ska tolkas.

Or. en

Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Allmänheten kan begära att få tillgång 
till enskilda biverkningsrapporter i 
Eudravigilance-databasen. Myndigheten 
eller den behöriga nationella myndighet 
som begäran ställts till ska tillhandahålla 
sådana rapporter inom 90 dagar, under 
förutsättning att de inte röjer identiteten 
på de personer som rapporterna rör.

3. Allmänheten kan begära att få tillgång 
till enskilda biverkningsrapporter i 
Eudravigilance-databasen. Myndigheten 
eller den behöriga nationella myndighet 
som begäran ställts till ska tillhandahålla 
sådana rapporter inom 90 dagar, och 
skyddet av personuppgifter ska 
garanteras.

Or. en
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Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet. Bestämmelserna 
om uppgiftsskydd bör respekteras.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 26 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En sammanfattning av varje möte i de 
kommittéer som avses i artikel 56.1 a och 
aa i denna förordning och i 
samordningsgruppen, avseende 
säkerhetsövervakning.

(2) Ett utförligt protokoll från varje möte i 
de kommittéer som avses i artikel 56.1 a 
och aa i denna förordning och i 
samordningsgruppen, avseende 
säkerhetsövervakning.

Or. en

Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 28b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel i enlighet med det förfarande 
som avses i punkt 1 i denna artikel 
utfärdar rekommendationer om ändring, 
tillfälligt återkallande eller upphävande av 
godkännandet för försäljning, ska 
kommittén för humanläkemedel anta ett 

2. Om rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel i enlighet med det förfarande 
som avses i punkt 1 i denna artikel antar 
ett yttrande om ändring, tillfälligt 
återkallande eller upphävande av 
godkännandet för försäljning, ska 
kommissionen ska anta ett beslut i enlighet 
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yttrande med beaktande av 
rekommendationen, och kommissionen 
ska anta ett beslut i enlighet med artikel 10.

med artikel 10.

Detta yttrande från den rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel samt 
kommissionens beslut ska offentliggöras 
utan dröjsmål. 

Or. en

Motivering

Det måste råda full insyn i systemet för säkerhetsövervakning så att alla berörda parter 
garanteras fullständig information, i synnerhet för att återupprätta patienternas och 
allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheternas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Myndighetens inkomster ska bestå av ett 
bidrag från gemenskapen och de avgifter 
som företagen erlägger för att erhålla och 
bibehålla gemenskapsgodkännande för 
försäljning och för andra tjänster som 
tillhandahålls av myndigheten eller 
samordningsgruppen för fullgörandet av 
dess uppgifter i enlighet med 
artiklarna 107c, 107e, 107g, 107l och 107r 
i direktiv 2001/83/EG.”

”Myndighetens inkomster ska bestå av ett 
bidrag från gemenskapen och de avgifter 
som företagen erlägger för att erhålla och 
bibehålla gemenskapsgodkännande för 
försäljning och för andra tjänster som 
tillhandahålls av myndigheten eller 
samordningsgruppen för fullgörandet av 
dess uppgifter i enlighet med 
artiklarna 107c, 107e, 107g, 107l och 107r 
i direktiv 2001/83/EG och 28b i denna 
förordning. Europaparlamentet och rådet 
(nedan kallade ”budgetmyndigheten”) ska 
vid behov ompröva gemenskapsbidragens 
storlek på grundval av en bedömning av 
behoven och med beaktande av 
avgiftsnivåerna.”

Or. en
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Motivering

Myndigheten måste få tillräckliga ekonomiska bidrag för att kunna fullgöra sina viktiga 
uppgifter.

Ändringsförslag 6

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

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. Tillräckliga allmänna medel ska 
anslås till verksamhet som rör 
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 
och marknadsövervakning i en omfattning 
som motsvarar uppgifternas krav.”

Or. en

Motivering

Myndigheterna är ansvariga för finansieringen av säkerhetsövervakningen eftersom de har 
ansvaret för att skydda folkhälsan och bevilja godkännanden.

Ändringsförslag 7

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 

utgår
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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

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med föredragandens ändring till punkt 3a i artikel 11 och till 
led aa i artikel 59.1 i direktiv 2001/83/EG. 


