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KORT BEGRUNDELSE

De to foreliggende forslag (til henholdsvis en forordning og et direktiv) om 
lægemiddelovervågning vedrører en yderst aktuel problemstilling.  Polemikken i forbindelse 
med AH1N1-influenzavaccinen, der kom på markedet efter en fremskyndet procedure, viser, 
at borgerne har mistet tillid til myndighedernes evne til at sikre deres beskyttelse.  En 
undersøgelse for nylig viste, at 61 % af de franske læger ikke havde til hensigt at lade sig 
vaccinere. Disse omstændigheder understreger endnu en gang, at det er nødvendigt, at Den 
Europæiske Union har en effektiv politik for lægemiddelovervågning, der kan sikre borgerne 
tryghed og beskyttelse.

I de seneste år har der ulykkeligvis været flere sager med lægemidler, som, selv om de først 
blev bragt i omsætning efter af have gennemgået den sædvanlige procedure, har haft alvorlige 
bivirkninger: 
- rofecoxib (Vioxx®,Ceox®,Ceeoxx®), et anti-inflammatorisk middel, der ikke er mere 

effektivt end ibuprofen, og som har forårsaget mange tusind af kardiovaskulære hændelser 
med dødelig udgang; det blev godkendt i 1999 og fjernet fra markedet i 2004;
- paroxetin, et antidepressitivt middel (Deroxat®, Seroxat®), der har øget risikoen for 
selvmord; 
- rimonabant (Acomplia®), et middel mod fedme, som blev sendt på markedet, uden at være 
blevet vurderet tilstrækkeligt, og fjernet igen fra det europæiske marked halvandet år senere.
Flere sager har vist, at medicinalvirksomhederne har en tendens til at skjule oplysninger om 
bivirkninger ved deres lægemidler, der vil kunne skade salget, længst muligt.  
I hvert af disse tilfælde har vi kunnet konstatere, at den langsomme beslutningsproces og 
tilbageholdelsen af oplysninger om bivirkningerne har skadet patienterne. 

De menneskelige omkostninger ved denne type bivirkninger er uacceptable, og hvad angår de 
finansielle omkostninger, så er de enorme og betales af samfundet, idet de er årsag til 5 % af 
hospitalsindlæggelserne og 5 % af dødsfaldene på hospitalerne.  

Fra evaluering til markedsføring via overvågning og oplysninger om lægemidler

Inden der gives tilladelse til markedsføring, skal et lægemiddel vurderes.  Det bliver det i en 
begrænset periode på en udvalgt gruppe patienter. Det er lægemiddelovervågningens opgave 
efterfølgende at gøre befolkningen bekendt med de eventuelle bivirkninger for at begrænse 
skaderne.

Ordføreren frygter, at direktivet kan svække lægemiddelovervågningssystemet i stedet for at 
styrke det, af følgende grunde: 

1. Risikostyringsplanerne og andre undersøgelser, der gennemføres efter udstedelsen af 
tilladelse til markedsføring, vil kunne bruges som begrundelse for at slække på vurderingerne 
inden udstedelsen af markedsføringstilladelse. Dette bør være en undtagelse. 

2. Hvis kravet om offentlig finansiering ophæves, vil der være en risiko for, at 
lægemiddelovervågningssystemet reduceres til at fungere som udbyder af tjenester for 



PE430.773v02-00 4/36 AD\812590DA.doc

DA

lægemiddelvirksomhederne.  For at modvirke dette foreslår ordføreren tvært imod en 
styrkelse af de uafhængige nationale og regionale lægemiddelovervågningssystemer.

3. Udvidelsen af virksomhedernes ansvar for indsamling, undersøgelse og fortolkning af data 
vil sætte dem i en uholdbar situation med risiko for interessekonflikter. Virksomhederne bør 
kunne deltage i undersøgelserne af bivirkninger, men under myndighedernes kontrol, og de 
bør under ingen omstændigheder have eneret på disse undersøgelser.

4. Behandlingen af dataene, der lagres direkte i den meget store Eudravigilance-database, 
foregår uden en procedure, der kan garantere kvaliteten af indholdet i Eudravigilance. 
Ordføreren foreslår, at Eudravigilance udelukkende skal kunne fodres af medlemsstaternes 
kompetente lægemiddelovervågningsmyndigheder (den bør hverken kunne fodres af patienter 
eller af lægemiddelvirksomheder, da dette vil kunne føre til for meget baggrundsstøj, hvilket 
risikerer at gøre de relevante data ubrugelige). 

5. Der er en meget begrænset adgang for offentligheden og uafhængige eksperter til 
Eudravigilance-databasen. Det er afgørende med gennemsigtighed i forbindelse med 
lægemiddelovervågningsdata for at kunne genskabe borgernes tillid til 
sundhedsmyndighederne. 

Flere at de foreslåede bestemmelser er for tilbageholdende og bør strammes op:

1. Nedsættelsen af et rådgivende udvalg for risikovurdering, der ikke tildeles flere beføjelser 
eller mere autonomi end den eksisterende arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelovervågning, 
vil ikke tilføre nogen merværdi af væsentlig betydning.  
2. Lægemiddelovervågningsdataenes uigennemsigtighed vil fortsat være reglen: f.eks. er der 
ingen adgang til de periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger, hvilket begrundes med 
hensynet til kommerciel fortrolighed.  De opdaterede sikkerhedsindberetninger og alle 
evalueringsrapporter bør omgående gøres offentligt tilgængelige. 

Konklusion: 
 Kriterierne bør strammes op for at gøre udstedelsen af markedsføringstilladelser 

mere sikker, og der bør i den forbindelse stilles krav om, at et nyt lægemiddel skal 
indebære et reelt terapeutisk fremskridt. "Fast track"-udstedelser bør ikke 
generaliseres. 

 Kvaliteten af lægemiddelovervågningsdata bør garanteres. 
 Der bør sikres midler til en effektiv offentlig lægemiddelovervågning.
 Der skal sikres større gennemsigtighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
medicineringsfejl og anvendelse af 
lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet. 

(5) Af klarhedshensyn bør definitionen af 
bivirkninger ændres, så det sikres, at den 
ikke kun omfatter skadelige og utilsigtede 
virkninger, som indtræder ved normale 
doser af et godkendt lægemiddel, men også 
skadelige og utilsigtede virkninger, som 
indtræder ved medicineringsfejl og 
anvendelse af lægemidlet, som ikke er i 
overensstemmelse med produktresuméet, 
herunder forkert brug og misbrug af 
lægemidlet.  

Begrundelse

Definitionen af bivirkninger dækker alle utilsigtede virkninger, som indtræder ved forkert 
brug, herunder medicineringsfejl. Direktivet sigter imidlertid ikke mod at give oplysninger om 
medicineringsfejl generelt, men kun om medicineringsfejl, der fører til utilsigtede virkninger.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den planlægning af 
lægemiddelovervågningen, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal gennemføre for hvert enkelt 
lægemiddel, bør finde sted inden for 
rammerne af et risikostyringssystem og stå 
i forhold til de identificerede risici, 
potentielle risici og behovet for 
supplerende oplysninger om lægemidlet. 
Det bør også fastsættes, at alle centrale 
foranstaltninger i et risikostyringssystem 
medtages som betingelser for tilladelse til 
markedsføring.

(7) Den planlægning af 
lægemiddelovervågningen, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal gennemføre for hvert enkelt 
lægemiddel, bør finde sted inden for 
rammerne af et risikostyringssystem og stå 
i forhold til de identificerede risici, 
potentielle risici og behovet for 
supplerende oplysninger om lægemidlet. 
Det bør også fastsættes, at alle centrale 
foranstaltninger i et risikostyringssystem 
medtages som betingelser for tilladelse til 
markedsføring. Hvis de betingelser, der er 
indeholdt i markedsføringstilladelsen, 
ikke er opfyldt inden for den pågældende 
frist, bør de kompetente myndigheder 
have beføjelse og tilstrækkelige ressourcer 
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til omgående at kunne suspendere eller 
tilbagekalde markedsføringstilladelsen. 

Begrundelse

Erfaringen viser, at virksomhederne i mange tilfælde ikke gennemfører 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til markedsføring, selv om der er stillet krav herom. 
Resultatet er, at læger og patienter er usikre på, om visse kritiske lægemidler, der anvendes til 
at behandle sygdomme som kræft og hjertesygdomme, faktisk er gavnlige. Derfor er det 
nødvendigt at indføre strengere krav i lovgivningen for at sikre, at lægemiddelvirksomhederne 
gennemfører de lovede undersøgelser.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre indsamlingen af alle 
nødvendige supplerende data om 
sikkerheden af godkendte lægemidler bør 
de kompetente myndigheder have beføjelse 
til på tidspunktet for udstedelse af 
markedsføringstilladelsen eller senere at 
kræve gennemførelse af 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og dette krav bør medtages 
som en betingelse for tilladelse til 
markedsføring. 

(8) For at sikre indsamlingen af alle 
nødvendige supplerende data om 
sikkerheden af godkendte lægemidler bør 
de kompetente myndigheder have beføjelse 
til på tidspunktet for udstedelse af 
markedsføringstilladelsen eller senere at 
kræve gennemførelse af 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til 
markedsføring, og dette krav bør medtages 
som en betingelse for tilladelse til 
markedsføring. Hvis de betingelser, der er 
indeholdt i markedsføringstilladelsen, 
ikke er opfyldt inden for den fastsatte 
frist, bør de kompetente myndigheder 
have beføjelse og tilstrækkelige ressourcer 
til omgående at kunne suspendere eller 
tilbagekalde markedsføringstilladelsen.

Begrundelse

Erfaringen viser, at virksomhederne i mange tilfælde ikke gennemfører 
sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse til markedsføring, selv om der er stillet krav herom. 
Resultatet er, at læger og patienter er usikre på, om visse kritiske lægemidler, der anvendes til 
at behandle sygdomme som kræft og hjertesygdomme, faktisk er gavnlige. Derfor er det 
nødvendigt at indføre strengere krav i lovgivningen for at sikre, at lægemiddelvirksomhederne 
gennemfører de lovede undersøgelser.

Ændringsforslag 4
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Patienter og sundhedspersoner 
bør tilskyndes til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved sådanne 
lægemidler, og en offentlig tilgængelig 
liste over disse lægemidler bør ajourføres 
af Det Europæiske Lægemiddelagentur, 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 
31. marts 2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af humanmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet"). 

(9) Hvis et lægemiddel på grund af et 
uopfyldt medicinsk behov godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis der er visse 
betingelser og restriktioner med hensyn til 
sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet, bør det overvåges nøje på 
markedet. Der bør tages skridt til at sikre, 
at stramning af 
lægemiddelovervågningssystemet ikke 
fører til forhastede udstedelser af 
markedsføringstilladelser. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
sådanne lægemidler, som bør angives med 
et særligt symbol på den ydre emballage 
og en redegørelse herfor på 
indlægssedlen, og en offentlig tilgængelig 
liste over disse lægemidler bør ajourføres 
af Det Europæiske Lægemiddelagentur, 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 
31. marts 2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af humanmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet"). 

Begrundelse

En særlig advarsel på lægemidler, der overvåges nøje, vil gøre det lettere både for 
sundhedspersoner og patienter at identificere nye lægemidler, der er under nøje overvågning, 
og vil gøre dem mere opmærksomme på vigtigheden af at indberette eventuelle bivirkninger. 
Dette blev allerede anbefalet af det amerikanske Institute of Medicine i en rapport fra 2006. 
Denne foranstaltning kunne forbedres yderligere ved på æsken at tilføje et piktogram, f.eks. 
en sort trekant, som allerede kendes og anvendes i nogle medlemsstater.
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Ændringsforslag 5

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 
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.

(10) Senest fem år efter ikrafttrædelsen af 
dette direktiv bør Kommissionen efter 
samråd med patient- og 
forbrugerorganisationer, medlemsstaterne 
og andre berørte parter forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om produktresuméers 
og indlægssedlers læsbarhed.

Efter behandlingen af disse data bør 
Kommissionen om nødvendigt forelægge 
forslag med henblik på forbedring af 
produktresuméers og indlægssedlers 
layout og indhold for at sikre, at de er en 
værdifuld oplysningskilde for 
offentligheden generelt og for 
sundhedspersoner. 

Begrundelse

Produktresuméet udgør et problem. Det er vigtigt, at resuméet affattes på en læselig måde for 
at sikre, at patienterne faktisk læser alle nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For yderligere at forbedre 
koordineringen af medlemsstaternes 
ressourcer bør medlemsstaterne have 
mulighed for at delegere nogle af deres 
overvågningsopgaver til andre 
medlemsstater.

(17) Den enkelte medlemsstat bør være 
ansvarlig for tilsynet med bivirkninger på 
sit område. For yderligere at forbedre det 
faglige niveau inden for 
lægemiddelovervågning bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at 
tilrettelægge uddannelse og til 
regelmæssigt at udveksle oplysninger og 
faglig viden.
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Begrundelse

Den enkelte medlemsstat bør have det fulde ansvar for opsporing og opfølgning af alle 
tilfælde af bivirkninger i tilknytning til lægemidler, der markedsføres på dens område.  

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsprocessen bør 
medlemsstaterne oprette og forvalte 
webportaler om lægemiddelsikkerhed. Med 
henblik herpå bør indehavere af 
markedsføringstilladelser på forhånd 
informere myndighederne om
sikkerhedsmeddelelser, og myndighederne 
bør informere hinanden.

(19) For at skabe større åbenhed om 
lægemiddelovervågningsprocessen bør 
medlemsstaterne oprette og forvalte 
webportaler om lægemiddelsikkerhed. Der 
bør stilles krav om, at indehavere af 
markedsføringstilladelser skal forelægge 
myndighederne de sikkerhedsanmeldelser, 
som de planlægger at udsende, med 
henblik på forhåndstilladelse. Straks efter 
modtagelsen af en sådan anmodning bør 
myndighederne forhåndsinformere
hinanden om disse sikkerhedsmeddelelser. 

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at de oplysninger om lægemidler, som virksomhederne udarbejder til 
offentligheden, ikke antager form af reklame. Princippet om forhåndsvalidering af 
oplysninger gælder allerede for indlægssedler, offentlige kampagner og også i forslaget om 
oplysninger til offentligheden på receptpligtig medicin, der drøftes i øjeblikket, og for at sikre 
konsekvens bør det også gælde for oplysninger om lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. Det bør 
være muligt at sikre tilstrækkelig 
finansiering af 

(28) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med de nationale kompetente 
myndigheders lægemiddelovervågning 
sikres tilstrækkelig finansiering. 
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lægemiddelovervågningsaktiviteter 
gennem opkrævning af gebyrer. 
Forvaltningen af disse indsamlede midler 
bør dog til stadighed kontrolleres af de 
nationale kompetente myndigheder for at 
sikre deres uafhængighed.

Begrundelse

Lægemiddelovervågningsaktiviteterne bør finansieres offentligt ikke kun for at sikre deres 
uafhængighed, men også fordi medlemsstaterne bør være fuldt ansvarlige for 
lægemiddelovervågningen (også i henseende til finansiering), da det er dem, der bærer 
omkostningerne ved bivirkninger både i henseende til sygelighed og til dødelighed.    
Kommissionen oplyser, at "det anslås, at 5 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes 
bivirkninger, at 5 % af alle hospitalspatienter lider under bivirkninger, og at bivirkninger er 
den femte mest almindelige dødsårsag på hospitaler".

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Dette direktiv bør finde anvendelse, 
uden at det berører Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne1 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.  Hvis man vil kunne påvise, 
vurdere, forstå og forebygge bivirkninger, 
identificere og træffe foranstaltninger, der 
kan begrænse risiciene, og udnytte 
fordelene ved lægemidler, der kan gavne 
beskyttelsen af folkesundheden, bør 
personoplysninger kunne behandles i 
Eudravigilance-systemet, samtidig med at 
EU's databeskyttelseslovgivning 
overholdes.   Denne målsætning tjener 
væsentlige samfundsinteresser og kan 
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forsvares, såfremt identificerbare 
helbredsdata kun behandles, når det er 
nødvendigt, og de involverede parter 
vurderer denne nødvendighed på ethvert 
trin i lægemiddelovervågningsprocessen.
1EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
2EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Begrundelse

Forslaget omfatter meget følsomme personoplysninger, som bør omfattes af fuld beskyttelse. 
Se også udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fra april 2009. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Nr. 11) affattes således: udgår
"11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet 
reaktion på et lægemiddel."

Begrundelse

Det foreslås at genindsætte den oprindelige formulering (artikel 1, nr. 11, i den konsoliderede 
udgave af direktiv 2001/83/EF), som præciserer, at der er tale om normal forskriftsmæssig 
brug, og undgår sammenblanding med tilfælde af navnlig forkert brug eller misbrug. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – litra 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Formodet bivirkning: en bivirkning, 
for hvilken en årsagssammenhæng mellem 
hændelsen og lægemidlet ikke kan 
udelukkes."

14) Formodet bivirkning: en utilsigtet 
hændelse, for hvilken en 
årsagssammenhæng mellem hændelsen og 
lægemidlet ikke kan udelukkes."
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Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse 
til markedsføring: undersøgelse med et 
godkendt lægemiddel, som gennemføres 
med henblik på at identificere eller 
kvantificere en sikkerhedsrisiko, bekræfte 
et lægemiddels sikkerhedsprofil eller måle 
effektiviteten af 
risikostyringsforanstaltningerne.

15) Lægemiddelovervågnings–
undersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring: undersøgelse af et 
lægemiddel, der er godkendt hurtigt af 
hensyn til folkesundheden i mangel af et 
behandlingsalternativ, eller en 
undersøgelse, som gennemføres på 
anmodning af sundhedsmyndighederne, 
efter at et lægemiddel er bragt i 
omsætning, med henblik på at identificere 
eller kvantificere en risiko for bivirkninger 
eller at vurdere lægemidlets 
bivirkningsprofil og forholdet mellem 
fordele og risici ved det eller måle 
effektiviteten af 
risikostyringsforanstaltningerne.

Begrundelse

Undersøgelser efter tilladelse til markedsføring har til formål at overvåge bivirkninger ved 
lægemidler hos mennesker. De har ikke til formål at overvåge sikkerheden efter tilladelse til 
markedsføring. Sikkerhedsundersøgelserne efter tilladelse til markedsføring bør ikke kunne 
bruges som en mulighed for til at opnå en markedsføringstilladelse "med rabat" i tilfælde, 
hvor der mangler en tilstrækkelig vurdering. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – litra 28 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28b) Risikostyringssystem: en række 
aktiviteter og indgreb til 

28b) Risikostyringssystem: en række 
specifikke aktiviteter og indgreb til 
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lægemiddelovervågning, der har til formål 
at identificere, karakterisere, forebygge 
eller minimere risiciene ved lægemidler, 
herunder vurdering af indgrebenes 
virkning.

lægemiddelovervågning, der har til formål 
at kvantificere eller forebygge risici, der 
allerede er påvist, og risici, der 
identificeres efterfølgende, ved 
lægemidler, herunder vurdering af 
indgrebenes virkning, eller hurtigt at 
identificere nye risici.

Begrundelse

Alle lægemidler, der er tilgængelige på det europæiske marked, bør overvåges omhyggeligt af 
det generelle lægemiddelovervågningssystem, hvis effektivitet bør styrkes på både europæisk 
og nationalt plan.  Et risikostyringssystem bør ikke have til formål at "identificere risiciene 
ved lægemidler", da dette skal ske under vurderingen før udstedelse af 
markedsføringstilladelse. Et risikostyringssystem bør gøre det muligt at forebygge risici, der 
allerede er identificeret i forbindelse med vurderingen før udstedelse af 
markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 28 c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28c) Lægemiddelovervågningssystem: et 
system, som indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne anvender til at varetage 
de opgaver og det ansvar, der er omhandlet 
i afsnit IX, og som tager sigte på at 
overvåge sikkerheden af godkendte 
lægemidler og påvise ændringer i 
forholdet mellem fordele og risici.

28c) Lægemiddelovervågningssystem: et 
system, som gør det muligt for indehavere 
af markedsføringstilladelser og 
medlemsstaterne med henblik på at 
varetage de opgaver og det ansvar, der er 
omhandlet i afsnit IX, at:

a) indsamle oplysninger til overvågning af 
lægemidler, navnlig vedrørende 
bivirkninger hos mennesker, herunder 
ved forkert brug, misbrug og 
medicineringsfejl, og

b) vurdere disse oplysninger 
videnskabeligt med henblik på at påvise 
ændringer i forholdet mellem fordele og 
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risici ved godkendte lægemidler.

Begrundelse

Lægemiddelovervågning er en videnskabelig disciplin, der bygger på observationer, og som i 
første omgang skal tjene patienternes interesser. Den har ikke til formål at overvåge 
"sikkerheden ved lægemidler" (et alt for uklart udtryk, der benytter et ordvalg, der vildleder 
på grund af en positiv konnotation): lægemiddelovervågningsdata er ikke kommercielle data, 
der indsamles af virksomhederne i forbindelse med eftersalgsservice. 
Lægemiddelovervågning har til formål at overvåge bivirkninger ved lægemidler hos 
mennesker. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra d a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 32 a, 32 b og 32 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende numre indsættes:
"32a) Medicineringsfejl: utilsigtet 
undladelse af at udføre eller utilsigtet
udførelse af en handling i tilknytning til et 
lægemiddel, som kan være årsag til en 
risiko for eller bivirkning hos en patient. 
En medicineringsfejl er en fejl, der kunne 
være undgået, da den afspejler, hvad der 
kunne være og ikke er gjort i forbindelse 
med en medicinsk behandling af en 
patient. En medicineringsfejl kan vedrøre 
en eller flere etaper i et lægemiddels 
cyklus, f.eks. valget af det pågældende 
lægemiddel, receptudskrivningen, 
udleveringen, receptbehandlingen, 
galenisk fremstilling, opbevaring, 
levering, forvaltning, opfølgning af 
behandlingen og information, men også 
andre aspekter som f.eks. kommunikation 
og transskription.
32b) Misbrug: en anvendelse af et 
lægemiddel, der ikke er i 
overensstemmelse med anbefalingerne i 
produktresuméet. 
32c) Anvendelse, der ikke følger lægeligt 
begrundede indikationer: særlige tilfælde 
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af anvendelse, der bevidst ikke er i 
overensstemmelse med anbefalingerne i 
afsnittet "indikationer" i 
produktresuméet, men som bygger på 
vurderingsdata."

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som nr. 3a): udgår
"3a) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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>."

"For de lægemidler, som er anført på den 
liste, der er omhandlet i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
resuméet indeholde følgende:  

a) en oplysning med ordlyden: "Dette 
nyligt godkendte lægemiddel er under nøje 
overvågning for at øge kendskabet til dets 
bivirkninger. Alle formodede bivirkninger 
indberettes til <den nationale kompetente 
myndigheds navn, webadresse, postadresse 
og telefonnummer> eller direkte til 
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apoteket."
b) et udråbstegn i en rød trekant; dette 
symbol skal også figurere på den ydre 
emballage ledsaget af en anvisning om, at 
det er tilrådeligt at læse indlægssedlen 
inden indtagelse af lægemidlet."

Begrundelse

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet, for 
så vidt angår resultaterne af de 
farmaceutiske, prækliniske og kliniske 
undersøgelser og risikostyringssystemet og 
lægemiddelovervågningssystemet 
vedrørende det pågældende lægemiddel. 
Evalueringsrapporten ajourføres, når der 
foreligger nye oplysninger af betydning for 
evalueringen af lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed eller virkning.

4. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
bemærkninger til ansøgningsmaterialet, for 
så vidt angår resultaterne af de 
farmaceutiske, prækliniske og kliniske 
undersøgelser og risikostyringssystemet og 
lægemiddelovervågningssystemet 
vedrørende det pågældende lægemiddel. 
Evalueringsrapporten præciserer 
sygdommens normale forløb og i givet 
fald de eksisterende behandlinger for 
sygdommen. Evalueringsrapporten 
ajourføres, når der foreligger nye 
oplysninger af betydning for evalueringen 
af lægemidlets kvalitet, sikkerhed eller 
virkning. 
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis et lægemiddel kan dække uopfyldte 
lægelige behov, og hvis forholdet mellem 
fordele og risici ved det kan betragtes som 
positivt, kan en tilladelse til markedsføring 
gøres betinget af et eller flere af følgende 
krav: 

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

(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.

(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.

(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 overholdes.

(4) Andre betingelser eller restriktioner 
med henblik på en sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet, skal overholdes.

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene.

I markedsføringstilladelsen fastsættes om 
nødvendigt frister for opfyldelse af 
kravene. De kompetente myndigheder skal 
have beføjelse og tilstrækkelige ressourcer 
til omgående at kunne suspendere eller 
tilbagekalde markedsføringstilladelsen, 
hvis de i denne indeholdte krav ikke er 
opfyldt inden for den relevante frist. 

Begrundelse

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 



PE430.773v02-00 18/36 AD\812590DA.doc

DA

is linked to the fulfilment of the established conditions.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at forholdet mellem fordele og risici 
skal kunne vurderes kontinuerligt, kan den 
nationale kompetente myndighed til enhver 
tid anmode indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at fremlægge 
oplysninger, som godtgør, at forholdet 
mellem fordele og risici fortsat er gunstigt.

4. For at forholdet mellem fordele og risici 
skal kunne vurderes kontinuerligt, kan den 
nationale kompetente myndighed til enhver 
tid anmode indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og dennes 
lægemiddelovervågningssystem om at 
fremlægge de oplysninger, som er 
nødvendige for en fornyet vurdering af
forholdet mellem fordele og risici.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra a 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en koordinationsgruppe 
med henblik på følgende:

1. Der nedsættes to koordinationsgrupper:

a) En koordinationsgruppe for gensidige 
anerkendelser og decentrale procedurer 
til varetagelse af følgende opgaver: 

a) undersøgelse af alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel i to eller flere medlemsstater 
efter de i kapitel 4 fastlagte procedurer.

i) undersøgelse af alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel i to eller flere medlemsstater 
efter de i kapitel 4 fastlagte procedurer

b) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
overvågning af lægemidler, der er 
godkendt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 107c, 107e, 
107g, 107l and 107r
c) undersøgelse af spørgsmål vedrørende ii) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
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ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1.

ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1, med undtagelse af 
spørgsmål vedrørende 
lægemiddelovervågning.

Koordinationsgruppen for gensidige 
anerkendelser og decentrale procedurer 
assisteres ved varetagelsen af sine opgaver 
af Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler, jf. artikel 5, stk.1, i 
forordning (EF) nr. 726/2004.
b) En koordinationsgruppe for 
risikovurdering inden for 
lægemiddelovervågning til varetagelse af
følgende opgaver:
i) undersøgelse af spørgsmål vedrørende 
overvågning af lægemidler, der er 
godkendt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 107c, 107e, 
107g, 107l og 107r
ii) undersøgelse af spørgsmål vedrørende
ændringer i betingelserne for 
markedsføringstilladelser udstedt af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 1, for spørgsmål 
vedrørende lægemiddelovervågning.

Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen for 
koordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004.

Koordinationsgruppen for risikovurdering 
inden for lægemiddelovervågning 
assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af det 
europæiske Udvalg for 
Lægemiddelovervågning, jf. artikel 56, 
stk.1, litra aa), i forordning (EF) nr. 
726/2004.

Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen for 
koordinationsgrupperne.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 14 - litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004."

Koordinationsgruppen assisteres ved 
varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af 
Udvalget for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa), i forordning (EF) 
nr. 726/2004."

Begrundelse

Horisontal ændring, der gælder hele forslaget. Forslaget nedsætter et europæisk Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning og betror det betydelige 
lægemiddelovervågningsopgaver, men samtidig blot en rådgivende rolle og ingen myndighed 
- udvalgets rolle bør styrkes, og dette bør afspejles i dets titel. 

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af koordinationsgruppen og 
eksperter skal ved varetagelsen af deres 
opgaver anvende de videnskabelige og 
lovgivningsmæssige ressourcer, som de 
nationale godkendelsesmyndigheder 
disponerer over. Hver national kompetent 
national myndighed kontrollerer de 
gennemførte undersøgelsers faglige niveau 
og letter de udpegede udvalgsmedlemmers 
og eksperters aktiviteter.

"Medlemmer af koordinationsgrupperne
og eksperter skal ved varetagelsen af deres 
opgaver anvende de videnskabelige og 
lovgivningsmæssige ressourcer, som de 
nationale godkendelsesmyndigheder og de 
nationale 
lægemiddelovervågningsmyndigheder
disponerer over. Hver national kompetent 
myndighed kontrollerer de gennemførte 
undersøgelsers faglige niveau og letter de 
udpegede udvalgsmedlemmers og 
eksperters aktiviteter. 

Artikel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004 
finder anvendelse på 

Artikel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004 
finder anvendelse på 
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koordinationsgruppen for så vidt angår 
gennemsigtighed og medlemmernes 
uafhængighed.

koordinationsgrupperne for så vidt angår 
gennemsigtighed og medlemmernes 
uafhængighed både af agenturet og af 
indehavere af markedsføringstilladelse.

Et medlem af en koordinationsgruppe kan 
ikke samtidig være medlem af den anden 
koordinationsgruppe.

Medlemmerne af koordinationsgruppen 
for risikovurdering inden for 
lægemiddelovervågning er i hierarkisk 
henseende uafhængige af de nationale 
godkendelsesmyndigheder.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Følgende indsættes som litra aa): udgår
"aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet"

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende indsættes som litra ha):
“ha) en aftagelig del af indlægssedlen, 
som patienten kan rive af, indeholdende 
følgende oplysning: "Formodede 
bivirkninger bør indberettes til sædvanlig 
læge eller apotek eller til <den nationale 
kompetente myndigheds navn, 



PE430.773v02-00 22/36 AD\812590DA.doc

DA

webadresse, postadresse og/eller telefon-
og faxnummer>"."

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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>."

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 underkastet sikkerhedsovervågning 
efter godkendelse. Alle formodede 
bivirkninger indberettes til <den nationale 
kompetente myndigheds navn og 
webadresse>."

Begrundelse

Da oplysningerne i indlægssedlerne ofte opdateres flere gange om året (2-3 gange i 
gennemsnit), risikerer man ved at fremhæve de nye oplysninger med fed skrift og med et 
særligt symbol at give patienter et fejlagtigt indtryk af, at disse oplysninger er de vigtigste, 
ligesom indlægssedlerne kan komme til at virke forvirrende.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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>."

For lægemidler, der er opført på den i 
artikel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede liste, tilføjes følgende 
supplerende meddelelser:

a) en meddelelse med ordlyden: "Dette 
nyligt godkendte lægemiddel er under nøje 
overvågning for at øge kendskabet til dets 
bivirkninger. Alle formodede bivirkninger 
indberettes til <den nationale kompetente 
myndigheds navn, webadresse, postadresse 
og telefonnummer> eller direkte til 
apoteket."

b) et udråbstegn i en rød trekant; dette 
symbol skal også være anført på den ydre 
emballage sammen med en opfordring til 
at læse indlægssedlen, før lægemidlet 
indtages. 

Begrundelse

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Følgende indsættes i artikel 65 som 
litra g):

udgår
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“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)."

Ændringsforslag 29

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

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, farmaceuter 
og andre sundhedspersoner til at indberette 
formodede bivirkninger til den nationale 
kompetente myndighed; disse 
foranstaltninger skal omfatte 
undervisning af sundhedspersoner og 
patienter og offentlige 
oplysningskampagner for patienter; 
patientorganisationerne bør inddrages i 
oplysningen og undervisningen af 
patienter
1a) gennemfører oplysningskampagner 
om betydningen af at indberette 
bivirkninger og om de måder, hvorpå en 
sådan indberetning kan ske
1b) letter, som et supplement til 
webbaserede formater, den direkte 
patientindberetning ved at forsyne 
indlægssedlen med en aftagelig del, der 
kan indgives til læger, apoteker eller den 
nationale kompetente myndighed

2) sikrer, at oplysningerne i 
bivirkningsrapporterne er af højest mulig 
kvalitet 

2) sikrer, at oplysningerne i 
bivirkningsrapporterne og databaserne er 
af højest mulig kvalitet 

3) sikrer gennem indsamling af 
oplysninger og om nødvendigt gennem 
opfølgning af bivirkningsrapporterne, at 
alle biologiske lægemidler, der ordineres, 

3) sikrer, at alle biologiske lægemidler, der 
ordineres, udleveres eller sælges på deres 
område, og som er emnet for en rapport 
om formodede bivirkninger, i det omfang, 



AD\812590DA.doc 25/36 PE430.773v02-00

DA

udleveres eller sælges på deres område, og 
som er emnet for en bivirkningsrapport, 
kan identificeres

det er muligt, kan identificeres ved navnet 
på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, det 
internationale fællesnavn (INN), navnet 
på lægemidlet samt batchnummeret ved 
hjælp af standardformularer og 
procedurer udviklet i overensstemmelse 
med artikel 25 i forordning (EF) nr. 
726/2004 samt under behørig 
hensyntagen til udviklingen inden for 
EudraVigilance-systemet, og træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
sporbarheden af biologiske lægemidler, 
der udleveres til patienter
3a) sikrer, at offentligheden rettidigt 
modtager vigtige oplysninger om forhold 
vedrørende lægemiddelovervågning, der 
har betydning for anvendelsen af 
lægemidler, og til stadighed har adgang til 
oplysningerne
3b) tager de nødvendige skridt til at sætte 
offentligheden i stand til at indberette 
bivirkninger, navnlig ved at sørge for, at 
apotekerne ligger inde med dertil 
beregnede formularer, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med de tekniske 
kriterier og overholder principperne om
en forenklet sprogbrug og struktur, som 
er let tilgængelig for den brede 
offentlighed; apotekerne indsender 
sådanne formularer til de kompetente 
myndigheder

4) træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der ikke 
overholder betingelserne i dette afsnit, 
pålægges sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning.

4) træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, der ikke 
overholder betingelserne i dette afsnit, 
pålægges sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning.

Ved anvendelse af første afsnit, nr. 1), kan 
medlemsstaterne stille særlige krav til 
læger farmaceuter og andre 
sundhedspersoner om indberetning af 
formodede alvorlige eller uventede 
bivirkninger.

Ved anvendelse af første afsnit, nr. 1), kan 
medlemsstaterne stille særlige krav til 
læger, farmaceuter og andre 
sundhedspersoner om indberetning af 
formodede alvorlige eller uventede 
bivirkninger.
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Begrundelse

Det vil være mere formålstjenligt at tilskynde patienter og sundhedspersoner til at indgive 
deres indberetninger til de kompetente myndigheder end til lægemiddelvirksomhederne. En 
direkte indberetning til virksomhederne vækker bekymringer med hensyn til både beskyttelsen 
af personoplysninger og den lægefaglige respons.  Desuden vil virksomhederne i givet fald 
være i en position, hvor de skal afgøre, om en indberetning angår en "bivirkning", en 
medicineringsfejl eller noget tredje. Patientindberetningerne bør støttes af 
oplysningskampagner om betydningen af indberetning.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 103 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103 udgår
En medlemsstat kan delegere opgaver, 
den har fået pålagt i henhold til dette 
afsnit, til en anden medlemsstat, hvis 
denne giver skriftlig tilladelse dertil.
Den delegerende medlemsstat oplyser 
skriftligt Kommissionen, agenturet og 
øvrige medlemsstater om delegeringen. 
Den delegerende medlemsstat og 
agenturet offentliggør disse oplysninger

Begrundelse

Den enkelte medlemsstat bør have det fulde ansvar for opsporing og opfølgning af alle 
tilfælde af bivirkninger i tilknytning til lægemidler, der markedsføres på dens område. 

Ændringsforslag 31

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 

Stk. 1 udelukker ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser opkræves gebyr 
som et supplerende bidrag til de nationale 
kompetente myndigheders udførelse af 
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udførelse af disse aktiviteter. disse aktiviteter.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat opretter og forvalter en 
national webportal om 
lægemiddelsikkerhed, som skal være i 
forbindelse med den europæiske webportal 
om lægemiddelsikkerhed, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Gennem de 
nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed offentliggør 
medlemsstaterne mindst følgende 
oplysninger:

Hver medlemsstat opretter og forvalter en 
national webportal om 
lægemiddelsikkerhed, som skal være i 
forbindelse med den europæiske webportal 
om lægemiddelsikkerhed, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Gennem de 
nationale webportaler om 
lægemiddelsikkerhed offentliggør 
medlemsstaterne mindst følgende 
oplysninger:
- 1) indlægssedlerne, på det nationale 
sprog, for de lægemidler, der findes på det 
nationale marked (og, hvor det er 
relevant, linket til EMEA's EudraPharm-
database) 

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

1) risikostyringssystemer for lægemidler, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
dette direktiv

2) listen over lægemidler, der er under nøje 
overvågning, jf. artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 726/2204

2) listen over lægemidler, der er under nøje 
overvågning, jf. artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 726/2204

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 
726/2004.

3) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 
726/2004
(4) dagsordener for Udvalget for 
Lægemiddelovervågnings og 
koordinationsgruppens møder samt 
referater fra disse møder vedføjet de 
trufne afgørelser med angivelse af 



PE430.773v02-00 28/36 AD\812590DA.doc

DA

afstemningsresultater og 
stemmeforklaringer, herunder 
mindretalsudtalelser 
5) anmodninger fra de nationale 
kompetente myndigheder til indehavere af 
markedsføringstilladelser om at anvende 
et risikostyringssystem eller gennemføre 
en undersøgelse efter udstedelse af 
markedsføringstilladelse samt, hvis det er 
relevant, de forklaringer, som indehavere 
af markedsføringstilladelser har afgivet til 
de kompetente nationale myndigheder, og 
den kompetente myndigheds endelige 
afgørelse. 

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat bør have en national lægemiddelportal, der skal give offentligheden 
oplysninger om lægemidler af høj kvalitet.  De fleste lande har allerede en sådan portal, der 
fungerer som kilde til validerede og pålidelige oplysninger om lægemidler. Dette 
ændringsforslag har til formål at fastsætte et retsgrundlag for portaler af denne type og er 
dermed en reaktion på Kommissionens rapport om den nuværende praksis med hensyn til 
udbredelse af oplysninger til patienterne om lægemidler. Webportalen bør indeholde et 
særligt område for alle oplysninger, der vedrører sikkerhedsforhold og 
lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med en sikkerhedsundersøgelse 
efter tilladelse til markedsføring. 

1. Indehavere af markedsføringstilladelser 
registrerer alle formodede bivirkninger i 
Fællesskabet eller i tredjelande, som de får 
kendskab til, uanset om de indberettes 
spontant af patienter eller 
sundhedspersoner, eller om de konstateres i 
forbindelse med et klinisk forsøg eller en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring. 

Indehavere af markedsføringstilladelser 
sikrer, at disse rapporter er tilgængelige ét 
sted i Fællesskabet.
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Uanset første afsnit, registreres og 
indberettes formodede bivirkninger, der 
konstateres i forbindelse med et klinisk 
forsøg, i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

Formodede bivirkninger, der konstateres i 
forbindelse med et klinisk forsøg, 
registreres og indberettes også i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen må ikke afvise
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 
indsender elektronisk.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen sender alle 
indberetninger om formodede bivirkninger, 
som patienter og sundhedspersoner 
indsender, til de nationale kompetente 
myndigheder senest syv dage efter 
modtagelsen af indberetningerne.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
informerer patienter og sundhedspersoner 
om, at deres indberetning er blevet sendt 
til de kompetente myndigheder, som vil 
være ansvarlig for opfølgningen af den.  
De nationale kompetente myndigheder må 
ikke afvise indberetninger om formodede 
bivirkninger, som patienter og 
sundhedspersoner indsender med post, 
telefonisk, via telefax eller elektronisk.

3. 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.

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

Indehavere af markedsføringstilladelser 
skal elektronisk fremsende oplysninger om 
alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, 
som konstateres i Fællesskabet, senest 90 
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, 
som konstateres på de markeder, hvor de 
er aktive, til de nationale kompetente 
myndigheder senest 90 dage efter 
modtagelsen af indberetningen, eller hvis 
der ikke foreligger en indberetning, efter at 
den pågældende indehaver har fået 
kendskab til hændelsen. 
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For så vidt angår lægemidler, der 
indeholder de virksomme stoffer, der er 
omhandlet i den liste over publikationer, 
som overvåges af agenturet i henhold til 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
er det ikke nødvendigt, at indehavere af 
markedsføringstilladelser foretager 
indberetning til Eudravigilance-databasen 
af de formodede bivirkninger, der er 
registreret i den på listen anførte 
medicinske litteratur, men de skal overvåge 
al anden medicinsk litteratur og indberette 
alle formodede bivirkninger.

For så vidt angår lægemidler, der 
indeholder de virksomme stoffer, der er 
omhandlet i den liste over publikationer, 
som overvåges af agenturet i henhold til 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
er det ikke nødvendigt, at indehavere af 
markedsføringstilladelser foretager 
indberetning til Eudravigilance-databasen 
af de formodede bivirkninger, der er 
registreret i den på listen anførte 
medicinske litteratur, men de skal overvåge 
al anden medicinsk litteratur og indberette 
alle formodede bivirkninger.

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. Medlemsstaterne 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. 

Ændringsforslag 34

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

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 sundhedsperso-
ner, patienter, indehavere af markeds-
føringstilladelser og programmer for 
registrering og forebyggelse af medicine-
ringsfejl har gjort dem opmærksomme på.

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

Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger 
om sådanne bivirkninger kan fremsendes 
ved hjælp af de nationale webportaler om 
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lægemiddelsikkerhed. lægemiddelsikkerhed, med post, telefonisk 
og via telefax.

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne rapporterne af
elektronisk vej til Eudravigilance-
databasen. 

2. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
indberetningerne i stk. 1 sender 
medlemsstaterne ad elektronisk vej til den 
database og det datanet, der er omhandlet 
i artikel 24 i forordning (EF) nr. 726/2004 
(i det følgende benævnt "Eudravigilance-
databasen"), oplysninger om alle 
bivirkninger, der konstateres på deres 
område, eller, hvis der ikke foreligger en 
indberetning, senest 15 dage efter, at den 
kompetente myndighed har fået kendskab 
til hændelsen.

Indehavere af markedsføringstilladelser har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen.

Indehavere af markedsføringstilladelser, 
sundhedspersoner og offentligheden har 
adgang til disse indberetninger via 
Eudravigilance-databasen, som skal kunne 
konsulteres kontinuerligt og omgående.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen og for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne. De 
sikrer ligeledes, at alle ansvarlige 
myndigheder for lægemidler i 
medlemsstaterne underrettes om alle 
formodede bivirkninger, som de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed i 
medlemsstaterne får kendskab til. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
indberetninger om medicineringsfejl, som 
de får kendskab til i forbindelse med 
indberetning af formodede bivirkninger 
ved lægemidler, gøres tilgængelige for 
Eudravigilance-databasen, for de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne og for 
uafhængige programmer til registrering 
af oplysninger om og forebyggelse af 
medicineringsfejl. De sikrer ligeledes, at 
alle ansvarlige myndigheder for 
lægemidler i medlemsstaterne underrettes 
om alle formodede bivirkninger, som de 
ansvarlige myndigheder for 
patientsikkerhed i medlemsstaterne får 
kendskab til.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107a – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at indehavere 
af markedsføringstilladelser ad 
elektronisk vej kan indsende oplysninger 
om utilsigtede virkninger af lægemidler til 
nationale databaser, således at 
landespecifikke sikkerhedsproblemer kan 
identificeres hurtigere og mere effektivt.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 107i – stk. 1 – litra a, b, c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis medlemsstaten overvejer at 
suspendere eller tilbagekalde en 
markedsføringstilladelse

a) hvis medlemsstaten som følge af 
vurderingen af 
lægemiddelovervågningsdata overvejer at:
- suspendere eller tilbagekalde en 
markedsføringstilladelse

b) hvis medlemsstaten overvejer at forbyde 
udlevering af et lægemiddel 

- forbyde udlevering af et lægemiddel

c) hvis medlemsstaten overvejer at afvise 
fornyelsen af en markedsføringstilladelse

- afvise fornyelsen af en 
markedsføringstilladelse

Begrundelse

Tydeliggørelse af fællesskabsproceduren.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter underretningen, jf. artikel 107i, stk. 
1, offentliggør agenturet via den 
europæiske portal om 
lægemiddelsikkerhed, en meddelelse om, 

1. Efter underretningen, jf. artikel 107i, stk. 
1, underretter agenturet de berørte 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og offentliggør via den europæiske portal 
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at en procedure er blevet indledt. om lægemiddelsikkerhed en meddelelse 
om, at en procedure er blevet indledt.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter samråd med agenturet, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
vedtager og offentliggør Kommissionen 
retningslinjer om god praksis for 
lægemiddelovervågning, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
inden for følgende områder:

Efter samråd med agenturet, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
vedtager og offentliggør Kommissionen 
retningslinjer om god praksis for 
lægemiddelovervågning, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
inden for følgende områder:

1) oprettelse og drift af 
lægemiddelovervågningssystemet hos 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
og indhold og vedligeholdelse af master 
filen for lægemiddelovervågningssystemet

1) oprettelse og drift af 
lægemiddelovervågningssystemet hos 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
og indhold og vedligeholdelse af 
masterfilen for 
lægemiddelovervågningssystemet

2) den kvalitetssikring og kvalitetskontrol, 
som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, de nationale 
kompetente myndigheder og agenturet 
gennemfører af deres 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

2) den kvalitetssikring og kvalitetskontrol, 
som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, de nationale 
kompetente myndigheder og agenturet 
gennemfører af deres 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

3) anvendelsen af terminologi, formater og 
standarder, der er anerkendt på 
internationalt plan, for gennemførelse af 
lægemiddelovervågning

3) anvendelsen af terminologi, formater og 
standarder, der gør det muligt at bevare 
den kliniske betydning af de indberettede 
tilfælde, og som er anerkendt på 
internationalt plan, for gennemførelse af 
lægemiddelovervågning

4) metode for overvågning af data i 
Eudravigilance-databasen for at afgøre, om 
der er nye eller ændrede risici

4) metode for overvågning af data i 
Eudravigilance-databasen for at afgøre, om 
der er nye eller ændrede risici

5) formatet for elektronisk indberetning af 
bivirkninger fra medlemsstater og 
indehavere af markedsføringstilladelser

5) formatet for elektronisk indberetning af 
bivirkninger fra medlemsstater og 
indehavere af markedsføringstilladelser

6) fremlæggelseshyppigheden for 6) fremlæggelseshyppigheden for 
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elektroniske periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger

elektroniske periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger

7) formatet for protokoller, sammendrag og 
endelige undersøgelsesrapporter for 
undersøgelserne efter 
markedsføringstilladelse

7) formatet for protokoller, sammendrag og 
endelige undersøgelsesrapporter for 
undersøgelserne efter 
markedsføringstilladelse

8) procedurerne og formaterne for 
meddelelser om lægemiddelovervågning.

8) procedurerne og formaterne for 
meddelelser om lægemiddelovervågning.

I disse retningslinjer tages der hensyn til 
det internationale harmoniseringsarbejde 
inden for lægemiddelovervågning, og de 
revideres om nødvendigt for at tage hensyn 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

I disse retningslinjer, der bygger på 
patienternes behov set i et videnskabeligt 
perspektiv, tages der hensyn til det 
internationale harmoniseringsarbejde inden 
for lægemiddelovervågning, og de 
revideres om nødvendigt for at tage hensyn 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

Med henblik på anvendelsen af artikel 
102, stk. 3, og denne artikel udarbejder 
Kommissionen i samarbejde med 
agenturet, medlemsstaterne og de berørte 
parter detaljerede retningslinjer for god 
journalføringspraksis for apoteker og 
andre, der udleverer eller indgiver
lægemidler, for at sikre opbevaringen af 
de nødvendige data for det tilfælde, at der 
skal udarbejdes en indberetning 
vedrørende lægemiddelovervågning eller 
udleveres oplysninger til en indehaver af 
en markedsføringstilladelse, der er i færd 
med at foretage en vurdering af en 
bivirkning, samt for at lette opfølgende 
undersøgelser foretaget af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og af de 
nationale kompetente myndigheder.
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Begrundelse

Hvis man underkaster sig Den Internationale Harmoniseringskonferences standarder, vil det 
forstærke sundhedsmyndighedernes konceptuelle og tekniske afhængighed af 
lægemiddellaboratorierne.  De europæiske retningslinjer om god praksis for 
lægemiddelovervågning vil blive bestemmende for udformningen af det europæiske 
lægemiddelovervågningssystem. Udarbejdelsen af disse retningslinjer bør foregå i 
offentlighed via en gennemsigtig samrådsproces, og de bør først og fremmest tage 
udgangspunkt i de europæiske borgeres behov set i et videnskabeligt perspektiv. 

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 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, nr. 3a, og artikel 
59, stk. 1, litra aa), i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, 
finder anvendelse på 
markedsføringstilladelser, der er udstedt 
før den dato, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 
andet afsnit, i nærværende direktiv, 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.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kravet om, at 
produktresuméet og indlægssedlen skal 
indeholde lægemidlets bivirkningsprofil, 
jf. artikel 11, nr. 3a, og artikel 59, stk. 1, 
litra aa), i direktiv 2001/83/EF som ændret 
ved nærværende direktiv, finder 
anvendelse på markedsføringstilladelser,
der er udstedt før den dato, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i nærværende 
direktiv, 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. 
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