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Ændringsforslag 33
Werner Langen

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.  

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 



PE438.514v01-00 4/26 AM\804142DA.doc

DA

som en betingelse for tilladelse til 
markedsføring. 

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.

Or. pt

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 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. 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, og en offentlig 
tilgængelig liste over disse lægemidler bør 
ajourføres af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, som er oprettet ved 
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lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet"). 

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"). 

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag præciserer ikke, hvilke former for oplysninger patienterne skal have. 
Ændringsforslaget tydeliggør dette.

Ændringsforslag 36
Werner Langen

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 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. I denne forbindelse er det 
vigtigt, at forbedring af 
lægemiddelovervågningssystemet ikke 
fører til forhastede udstedelser af 
markedsføringstilladelser.  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 
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humanmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur (i det følgende benævnt 
"agenturet").

Or. de

Begrundelse

Lægemiddelovervågningssystemet må ikke føre til forhastet godkendelse af lægemidler.

Ændringsforslag 37
Jorgo Chatzimarkakis

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) 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 
fordelene og potentielle skadelige 
virkninger ved lægemidlet og af yderligere 
indikationer med henblik på en sikker og 
effektiv anvendelse af det. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag præciserer ikke, hvilke former for oplysninger patienterne skal have. 
Ændringsforslaget tydeliggør dette.
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Ændringsforslag 38
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Kommissionen bør straks i 
samarbejde med EMEA, efter at have hørt 
patient- og forbrugerforeninger, læge- og 
apotekersammenslutninger, 
sundhedsforsikringssammenslutninger, 
medlemsstaterne og andre interesserede 
parter, forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en evalueringsrapport om 
læsevenligheden af produktresuméer og 
indlægssedler og disses værdi for den 
almindelige borger og sundhedspersoner. 
Efter at have foretaget en analyse af 
ovennævnte data bør Kommissionen om 
nødvendigt forelægge forslag til 
forbedring af produktresuméers og 
indlægssedlers layout og indhold for at 
sikre, at de er en værdifuld kilde til 
information for den almindelige borger og 
sundhedspersoner.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Bivirkning: en skadelig og utilsigtet Vedrører ikke den danske tekst.
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reaktion på et lægemiddel."

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 40
Jorgo Chatzimarkakis

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."

Or. de

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 41
António Fernando Correia De Campos

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 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at identificere, karakterisere, forebygge 
eller minimere risiciene ved lægemidler, 
herunder vurdering af indgrebenes 
virkning.

28b) Risikostyringssystem: en række 
aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål 
at identificere, karakterisere, forebygge 
eller minimere risici, der allerede er 
påvist, og risici, der identificeres 
efterfølgende, ved lægemidler, herunder 
vurdering af indgrebenes virkning. 
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Or. pt

Begrundelse

Formålet med risikostyringssystemet og overvågningsforanstaltningerne er at identificere, 
kvantificere og forebygge eller minimere nye risici, som ikke er blevet påvist under de kliniske 
forsøg.

Ændringsforslag 42
António Fernando Correia De Campos

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 oplysninger:  

a) "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 figurere på den ydre 
emballage ledsaget af en anvisning om, at 
det er tilrådeligt at læse indlægssedlen 
inden indtagelse af lægemidlet." 

Or. pt
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Ændringsforslag 43
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 12 - litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Med henblik herpå forelægger 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
den nationale kompetente myndighed 
konsolideret dokumentation med hensyn til 
kvalitet, sikkerhed og virkning, herunder 
evalueringen af data i 
bivirkningsrapporterne og de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger, der 
forelægges i overensstemmelse med afsnit 
IX, og alle ændringer, der er indført efter 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen, 
mindst ni måneder før gyldigheden af 
denne udløber i overensstemmelse med stk. 
1."

"Med henblik herpå forelægger 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
den nationale kompetente myndighed 
konsolideret dokumentation med hensyn til 
kvalitet, sikkerhed, virkning og merværdi 
som f.eks. mindre toksitet. Denne 
dokumentation skal indeholde 
evalueringen af data i 
bivirkningsrapporterne og de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger, der 
forelægges i overensstemmelse med afsnit 
IX, og alle ændringer, der er indført efter 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen, 
mindst ni måneder før gyldigheden af 
denne udløber i overensstemmelse med stk. 
1." 

Or. it

Begrundelse

I øjeblikket afhænger godkendelsen af lægemidler ifølge europæisk lovgivning af tre kriterier: 
kvalitet, effektivitet og sikkerhed. Dette forekommer ikke tilstrækkeligt, da det gør det muligt 
at få lægemidler godkendt, der er mindre effektive end midler, som allerede er på markedet. 
Det er derfor vigtigt at få tilføjet "merværdi", hvilket kan være større virkning, mindre toksitet 
mv. 

Ændringsforslag 44
Patrizia Toia

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Eksperternes fuldstændige uafhængighed bør sikres, eftersom et organ, der har udstedt en 
tilladelse, ikke vil være tilbøjeligt til at fjerne lægemidler, som det har godkendt, fra 
markedet.

Ændringsforslag 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et resumé af de vigtigste oplysninger, 
som er nødvendige for en sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet".

aa) en kort beskrivelse af lægemidlets
vigtigste egenskaber, som kan sætte 
patienten i stand til at forstå dets fordele 
og potentielle skadevirkninger og anvende 
det på sikker og effektiv vis.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag præciserer ikke, hvilke former for oplysninger, patienterne skal have. 
Ændringsforslaget tydeliggør dette.
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Ændringsforslag 46
Marian-Jean Marinescu

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 meddelelse: "Formodede 
bivirkninger bør indberettes til sædvanlig 
læge eller apotek eller til <den nationale 
kompetente myndigheds navn, 
webadresse, postadresse og/eller telefon-
og faxnummer>"."

Or. en

Ændringsforslag 47
Jens Rohde

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 

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

indberettes til <den nationale kompetente 
myndigheds navn og webadresse>."

Or. en

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 48
António Fernando Correia De Campos

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

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) "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". 

Or. pt
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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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – litra 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a. Artikel 86, stk. 2, første tankestreg, 
affattes således:
"- mærkning og indlægsseddel, som er 
omfattet af bestemmelserne i afsnit V, 
samt resuméet af lægemidlets egenskaber, 
også selv om de stilles til offentlighedens 
rådighed uafhængigt af lægemidlet, i 
uændret form og uden noget supplerende 
reklamemateriale."

Or. de

Begrundelse

De dokumenter, der er godkendt af de kompetente myndigheder (indlægsseddel og resuméet 
af egenskaber) indeholder vigtige oplysninger om lægemidlet. Det bør præciseres, at en 
offentliggørelse af disse oplysninger ikke kan betragtes som reklame, så længe den ikke er af 
salgsfremmende karakter (for eksempel gennem brug af en præsentation, der anpriser 
produktet, eller som et element i andet reklamemateriale), og at den version, der er godkendt 
af myndighederne, skal anvendes. 
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Ændringsforslag 50
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Ændringsforslag 51
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) letter den direkte patientindberetning, 
som supplement til webbaserede formater, 
ved at forsyne indlægssedlen med en 
aftagelig del, der kan indgives til læger, 
apoteker eller den nationale kompetente 
myndighed

Or. en
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Ændringsforslag 52
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) gennemfører offentlige 
oplysningskampagner om betydningen af 
at indberette bivirkninger og om måderne, 
hvorpå dette kan gøres

Or. pt

Begrundelse

Befolkningen bør opmuntres til at indberette bivirkninger af lægemidler ved at gøre den 
opmærksom på vigtigheden heraf og oplyse om, hvordan det skal gøres.

Ændringsforslag 53
Jens Rohde

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) sikrer gennem indsamling af 
oplysninger og om nødvendigt gennem 
opfølgning af bivirkningsrapporterne, at 
alle biologiske lægemidler, der ordineres, 
udleveres eller sælges på deres område, og 
som er emnet for en bivirkningsrapport, 
kan identificeres

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, 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-
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systemet

Or. en

Begrundelse

Eftersom biotek-lægemidler adskiller sig fra konventionelle lægemidler ved at være "levende 
produkter", er det hensigtsmæssigt at have særskilte regler for, hvilke oplysninger 
sundhedspersoner bør indgive i tilfælde af bivirkninger, med henblik på at sikre sporbarheden 
af lægemidlet og for at kunne fastslå bivirkningens årsag.

Ændringsforslag 54
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 102 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) sikrer gennem indsamling af oplysninger 
og om nødvendigt gennem opfølgning af 
bivirkningsrapporterne, at alle biologiske 
lægemidler, der ordineres, udleveres eller 
sælges på deres område, og som er emnet 
for en bivirkningsrapport, kan identificeres

3) sikrer gennem indsamling af oplysninger 
og om nødvendigt gennem opfølgning af 
bivirkningsrapporterne, at alle biologiske 
lægemidler, der ordineres, udleveres eller 
sælges på deres område, og som er emnet 
for en bivirkningsrapport, kan identificeres 
under anvendelse af det indhold, det 
format og den procedure, der er udviklet i 
henhold til artikel 25 i forordning (EF) 
nr. 726/2004, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre sporbarheden 
af biologiske lægemidler, der udleveres til 
patienter

Or. en

Begrundelse

 Hænger sammen med vores ændringsforslag til artikel 108, sidste stykke. Med den foreslåede 
tilføjelse til artikel 102, nr. 3, kombineret med et parallelt ændringsforslag til forordning (EF) 
nr. 726/2004, får Det Europæiske Lægemiddelagentur til opgave at udvikle indhold, format 
og nødvendige procedurer for indberetning af bivirkninger for biologiske lægemidler med 
henblik på at øge effektiviteten af lægemiddelovervågningen på EU-plan.
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Ændringsforslag 55
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) 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 
indrettede formularer, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med de tekniske 
kriterier og overholder principperne for 
en forenklet sprogbrug og struktur, som 
er tilgængelig for offentligheden. 
Apotekerne indsender sådanne 
formularer til de kompetente 
myndigheder.

Or. pt

Begrundelse

Det skal være lettere for patienterne at foretage indberetninger med henblik på at opnå, at 
bivirkninger indberettes med større hyppighed.

Ændringsforslag 56
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 103 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden med henblik på at udvikle de 
fornødne færdigheder og kapaciteter til at 
sikre tilsynet med 
lægemiddelovervågningssystemet på deres 
område.
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Or. pt

Begrundelse

De enkelte medlemsstater bør have det fulde ansvar for tilsynet med 
lægemiddelovervågningen på deres område.

Ændringsforslag 57
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Indførelsen af en privat finansieringsordning, der rækker ud over de omkostninger, der er 
forbundet med tilsynet med lægemiddelovervågningsaktiviteter, kan skabe tvivl om agenturets 
uafhængighed i forhold til branchen. På den anden side vil en rent offentlig
finansieringsordning skabe tunge byrder for agenturet og fritage industrien for medansvar. 
Med dette ændringsforslag søges der indført et mere effektivt og retfærdigt 
finansieringssystem.

Ændringsforslag 58
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Et resumé af de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger 
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indeholdende den vurdering, som de 
kompetente myndigheder har foretaget, 
sammen med en analyse af forholdet 
mellem fordele og risici ved lægemidlet.

Or. pt

Begrundelse

Webportalerne bør indeholde oplysninger vedrørende lægemiddelovervågningen, men hvis 
disse præsenteres i form af omfattende lister over rapporter om bivirkninger, vil det ikke være 
til nogen hjælp for brugerne. Informationen skal gives i en forenklet og mere letforståelig 
form.

Ændringsforslag 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Erfaringen viser, at de fleste mistænkelige tilfælde indberettes pr. brev eller fax. Hvis 
indberetningerne skal afgives elektronisk, kan det mindske villigheden til at afgive sådanne 
indberetninger, navnlig inden for de medicinske erhverv. Der bør derfor være mulighed for at 
foretage indberetning på flere forskellige måder. 

Ændringsforslag 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

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 eller 
om utilsigtede virkninger af lægemidler 
anvendt i strid med de godkendte 
indikationer, 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. 

Or. de

Begrundelse

Efter fjernelsen af det nuværende kriterium "doser, der normalt anvendes" i definitionen af 
bivirkninger (artikel 1, nr. 11), skal medicineringsfejl og ikke-foreskrevet anvendelse 
indberettes i fremtiden. Indberetningerne om bivirkninger af lægemidler bør derfor også 
oplyse, om disse virkninger forekom i forbindelse med anvendelser, der var omfattet af 
lægemidlets markedsføringstilladelse. En yderligere henvisning til en sådan ikke-foreskrevet 
anvendelse bør registreres i databasen, da dette er relevant for vurderingen af forholdet 
mellem fordele og risici.

Ændringsforslag 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 62
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af fællesskabsproceduren.

Ændringsforslag 63
Marian-Jean Marinescu

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 

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

og offentliggør via den europæiske portal 
om lægemiddelsikkerhed en meddelelse 
om, at en procedure er blevet indledt.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som den har fået forelagt. Den
kan med henblik på denne vurdering 
afholde en offentlig høring. 

2. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
spørgsmål, som den har fået forelagt. Det
kan med henblik på denne vurdering, 
afholde en offentlig høring sammen med 
repræsentanter fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller 
koordinationsgruppen, alt efter 
proceduren for udstedelse af 
markedsføringstilladelse for lægemidlet, 
jf. artikel 107l. Agenturet udarbejder i 
samråd med de berørte parter 
retningslinjer for tilrettelæggelsen og 
afviklingen af offentlige høringer.
Høringen skal sikre en rimelig balance i 
vurderingen af risici og fordele ved 
lægemidlet og i denne forbindelse også 
tage hensyn til tidligere vurderinger af 
forholdet mellem risici og fordele, som er 
foretaget af Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller 
koordinationsgruppen, alt efter 
proceduren for udstedelse af 
markedsføringstilladelse for lægemidlet, 
jf. artikel 107l.

Or. en
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Begrundelse

Selv om formålet med den offentlige høring måske er at vurdere risikoen i forhold til 
planlagte tiltag fra de nationale myndigheders side, jf. artikel 107i, er det vigtigt, at høringen 
og de efterfølgende beslutninger også tager fordelene i betragtning, eftersom et lægemiddel 
altid repræsenterer en afvejning mellem risiko og fordele.

Ændringsforslag 65
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 60 dage efter forelæggelsen af 
oplysningerne fremsætter Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning en begrundet 
anbefaling. Anbefalingen skal indeholde en 
eller flere af følgende henstillinger:

3. Senest 60 dage efter forelæggelsen af 
oplysningerne fremsætter Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning en begrundet 
anbefaling. Anbefalingen, som ikke må 
foregribe den vurdering af forholdet 
mellem risici og fordele, som Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller 
koordinationsgruppen foretager i deres 
udtalelse, jf. artikel 107l, skal indeholde en 
eller flere af følgende henstillinger: 

Or. en

Ændringsforslag 66
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 108 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 
102, stk. 3, og denne artikel udarbejder 
Kommissionen i samarbejde med 
agenturet, medlemsstaterne og de berørte 
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parter detaljerede retningslinjer for god 
journalføringspraksis for apoteker og 
andre, der udleverer eller anvender 
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.

Or. en

Begrundelse

En lægemiddelovervågningssystem er kun så godt som detaljerne i de enkelte indberetninger. 
Den foreslåede tilføjelse til artikel 108 vil sikre ensartetheden i indholdet af de 
indberetningsformularer, der anvendes af sundhedspersoner og patienter til indberetning af 
bivirkninger direkte til Fællesskabets Eudravigilance-system og patienter.

Ændringsforslag 67
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 23
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 116 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder suspenderer, 
tilbagekalder, inddrager eller ændrer 
markedsføringstilladelsen, hvis det 
vurderes, enten at lægemidlet er skadeligt, 
eller at det er uden terapeutisk virkning, 
eller at forholdet mellem fordele og risici 
ikke er gunstigt, eller at det ikke har den 
angivne kvantitative og kvalitative 
sammensætning. Terapeutisk virkning 
anses for at mangle, hvis det vurderes, at 
der ikke kan opnås terapeutiske resultater 
med lægemidlet.

De kompetente myndigheder suspenderer, 
tilbagekalder, inddrager eller ændrer 
markedsføringstilladelsen, hvis det 
vurderes, enten at lægemidlet er skadeligt, 
eller at det er uden terapeutisk virkning, 
eller at forholdet mellem fordele og risici 
ikke er gunstigt, eller at det ikke har den 
angivne kvantitative og kvalitative 
sammensætning. Terapeutisk virkning 
anses for at mangle, hvis det ikke er påvist, 
at der kan opnås terapeutiske resultater 
med lægemidlet.
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Or. de

Begrundelse

Det er umuligt at bevise, at der ikke kan opnås terapeutiske resultater. 


