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Ändringsförslag 33
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda reaktioner 
till följd av godkänd användning av ett 
läkemedel i normala doser, utan också 
medicineringsfel och användningar som 
inte anges i produktresumén, t.ex. felaktig 
användning och missbruk av produkten.

(5) För tydlighetens skull bör definitionen 
av biverkning ändras så att den inte bara 
omfattar skadliga och oavsedda reaktioner 
till följd av godkänd användning av ett 
läkemedel i normala doser, utan också 
skadliga och oavsedda reaktioner till följd 
av medicineringsfel och användningar som 
inte anges i produktresumén, t.ex. felaktig 
användning och missbruk av produkten.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet ”biverkning” bör omfatta alla oavsedda reaktioner på grund av 
felaktig användning, även medicineringsfel. Syftet med direktivet är emellertid inte att allmänt 
informera om medicineringsfel utan endast informera om sambandet mellan medicineringsfel 
och oavsedda reaktioner.

Ändringsförslag 34
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkerställa insamling av 
nödvändiga tilläggsuppgifter om 
säkerheten hos godkända läkemedel bör de 
behöriga myndigheterna få befogenhet att, 
i samband med att godkännandet för 
försäljning beviljas eller vid en senare 
tidpunkt, kräva att det görs säkerhetsstudier 
efter det att produkten godkänts, och detta 
krav bör vara ett villkor för att man ska 

(8) För att säkerställa insamling av 
nödvändiga tilläggsuppgifter om 
säkerheten hos godkända läkemedel bör de 
behöriga myndigheterna få befogenhet att, 
i samband med att godkännandet för 
försäljning beviljas eller vid en senare 
tidpunkt, kräva att det görs säkerhetsstudier 
efter det att produkten godkänts, och detta 
krav bör vara ett villkor för att man ska 
beviljas godkännande för försäljning. Om 
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beviljas godkännande för försäljning. de villkor som ställs för godkännandet för 
försäljning inte uppfylls inom 
motsvarande tidsfrist bör de behöriga 
myndigheterna ha befogenhet och 
tillräckliga resurser att omedelbart 
tillfälligt återkalla eller upphäva det 
utfärdade godkännandet för försäljning.

Or. pt

Motivering

Erfarenheten visar att företagen i många fall inte genomfört säkerhetsstudier efter 
godkännandet trots att det varit ett krav. Följden är att läkare och patienter fortsätter att 
sväva i ovisshet om huruvida vissa viktiga läkemedel mot sjukdomar som cancer och 
hjärtsjukdomar faktiskt är till någon nytta. Därför är det mycket viktigt att införa strängare 
krav i lagstiftningen så att läkemedelsbolagen gör de studier de utlovar.

Ändringsförslag 35
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Det måste säkerställas att 
ett skärpt system för 
säkerhetsövervakning inte leder till att 
godkännanden för försäljning beviljas i 
förtid. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
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läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag är det inte tydligt vilken slags information patienterna ska få. Denna 
ändring gör det tydligare.

Ändringsförslag 36
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör uppmuntras att 
rapportera alla misstänkta biverkningar av 
sådana produkter, och en allmänt 
tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
läkemedelsmyndigheten).

(9) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det 
finns villkor eller begränsningar rörande 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet, bör läkemedlet övervakas noga 
på marknaden. Ett förbättrat system för 
säkerhetsövervakning får absolut inte 
leda till att läkemedel godkänns för 
försäljning i förtid. Patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal bör 
uppmuntras att rapportera alla misstänkta 
biverkningar av sådana produkter, och en 
allmänt tillgänglig förteckning över sådana 
läkemedel bör hållas uppdaterad av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som 
inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet (nedan kallad 
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läkemedelsmyndigheten).

Or. de

Motivering

Systemet för säkerhetsövervakning får inte leda till att läkemedel godkänns för snabbt för 
försäljning.

Ändringsförslag 37
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med viktig 
information om läkemedlet och 
information om hur man ska minimera 
riskerna och maximera nyttan.

(10) För att hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter lätt ska kunna identifiera den 
mest relevanta informationen om de 
läkemedel som de använder, bör 
produktresumén och bipacksedeln 
innehålla ett kortfattat avsnitt med en 
beskrivning av nyttan och eventuella 
skadliga reaktioner av läkemedlet samt 
ytterligare information för en säker och 
effektiv användning av läkemedlet.

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag är det inte tydligt vilken slags information patienterna ska få.  Denna 
ändring gör det tydligare.

Ändringsförslag 38
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kommissionen bör utan dröjsmål, i 
samarbete med Emea och efter samråd 
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med patient- och 
konsumentorganisationer, läkar- och 
apotekarorganisationer, 
socialförsäkringsorganisationer, 
medlemsstater och andra berörda parter, 
överlämna rapport till parlamentet och 
rådet där man bedömer 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
läsbarhet och värde för allmänheten och 
hälso- och sjukvårdspersonal. Efter det att 
ovanstående uppgifter analyserats bör 
kommissionen om det behövs lägga fram 
förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de är 
en värdefull källa till information för 
allmänheten och vårdpersonal.

Or. en

Motivering

Bipacksedlar är fortfarande ofta otydliga och svårförståeliga för konsumenterna. Det är 
kommissionens skyldighet att utarbeta genomtänkta förslag som diskuterats med alla 
relevanta aktörer.

Ändringsförslag 39
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11) biverkning: skadlig och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel.”

”11) oönskad reaktion: skadlig och 
oavsedd reaktion på ett läkemedel.”

Or. de

Motivering

Begreppet ”biverkning” bör ersättas med begreppet ”oönskad reaktion” som är mer precist 
och används allmänt och internationellt av fackmän. Det motsvarar det engelska uttrycket 
”adverse drug reaction”. Redigering: i den övriga direktivstexten och även i 
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förordning (EG) nr 726/2004 bör motsvarande ändringar göras vid antagandet.

Ändringsförslag 40
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14) misstänkt biverkning: biverkning för 
vilken ett orsakssamband mellan 
händelsen och läkemedlet inte kan 
uteslutas.”

”14) Misstänkt fall av oönskad reaktion: 
en oönskad händelse för vilken ett 
orsakssamband mellan denna och 
läkemedlet inte kan uteslutas.”

Or. de

Motivering

Begreppet ”biverkning” bör ersättas med begreppet ”oönskad reaktion” som är mer precist 
och används allmänt och internationellt av fackmän. Det motsvarar det engelska uttrycket 
”adverse drug reaction”. Redigering: i den övriga direktivstexten och även i 
förordning (EG) nr 726/2004 bör motsvarande ändringar göras vid antagandet.

Ändringsförslag 41
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – led 28b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
säkerhetsövervakningsåtgärder och 
ingripanden som utformats för att 
identifiera, specificera, förebygga eller 
minimera riskerna med ett läkemedel, och 
de omfattar också en bedömning av 
ingripandenas effektivitet.

”28b) riskhanteringssystem: en rad 
säkerhetsövervakningsåtgärder och 
ingripanden som utformats för att 
identifiera, specificera, förebygga eller 
minimera riskerna med ett läkemedel, både 
riskerna som redan upptäckts och de som 
upptäcks senare, och de omfattar också en 
bedömning av ingripandenas effektivitet.



AM\804142SV.doc 9/26 PE438.514v01-00

SV

Or. pt

Motivering

Riskhanteringssystemet och säkerhetsövervakningsåtgärder syftar till att identifiera, 
kvantifiera och förebygga eller minimera nya risker som inte upptäckts under tiden som 
kliniska prövningar gjorts.

Ändringsförslag 42
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 11 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket 
punkt 3a ska sammanfattningen för 
läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 innehålla 
följande uppgift: ”Detta läkemedel står 
under noggrann övervakning. Alla 
misstänkta biverkningar bör rapporteras till 
<den behöriga nationella myndighetens 
namn och webbadress>.”

”För läkemedel som anges i den 
förteckning som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska 
sammanfattningen innehålla följande 
uppgifter: 

a) Detta nyligen godkända läkemedel står 
under noggrann övervakning som syftar till 
att öka kunskaperna om dess 
biverkningar. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn,
webbadress, postadress och 
telefonnummer>, eller anmälas direkt till 
apoteket.
b) Symbolen med ett utropstecken omgivet 
av en röd triangel bör också förekomma 
på ytterförpackningen tillsammans med 
en anvisning om att bipacksedeln bör 
läsas innan läkemedlet intas.

Or. pt
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Motivering

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.

Ändringsförslag 43
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska för detta ändamål till den 
behöriga nationella myndigheten lämna en 
konsoliderad version av dokumentationen 
vad avser kvalitet, säkerhet och effekt, 
inklusive en utvärdering av uppgifterna i 
biverkningsrapporter och periodiska 
säkerhetsrapporter som lämnats i enlighet 
med avdelning IX, med alla ändringar som 
införts efter det att godkännandet för 
försäljning beviljats, minst nio månader 
innan godkännandet för försäljning upphör 
att gälla enligt punkt 1.”

”Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska för detta ändamål till den 
behöriga nationella myndigheten lämna en 
konsoliderad version av dokumentationen 
vad avser kvalitet, säkerhet, effekt och 
mervärde, som t.ex. minskad toxicitet.
Versionen ska innehålla en utvärdering av 
uppgifterna i biverkningsrapporter och 
periodiska säkerhetsrapporter som lämnats 
i enlighet med avdelning IX, med alla 
ändringar som införts efter det att 
godkännandet för försäljning beviljats, 
minst nio månader innan godkännandet för 
försäljning upphör att gälla enligt punkt 1.”

Or. it

Motivering

Läkemedel godkänns enligt nuvarande EU-lagstiftning på grundval av de tre kriterierna 
kvalitet, effekt och säkerhet. Detta förefaller inte vara tillräckligt eftersom det gör att 
läkemedel som är mindre effektiva än läkemedel som redan finns på marknaden kan 
godkännas. Det är därför viktigt att lägga till kriteriet mervärde som kan utgöras av större 
effektivitet eller minskad toxicitet.
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Ändringsförslag 44
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 27 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
är tillämplig på samordningsgruppen när 
det gäller insyn och ledamöternas 
oberoende.”

Artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
är tillämplig på samordningsgruppen när 
det gäller insyn och ledamöternas 
oberoende från både 
läkemedelsmyndigheten och innehavarna 
av godkännanden för försäljning.”

Or. it

Motivering

Sakkunniga bör vara helt oberoende eftersom den som har utfärdat ett godkännande är föga 
benägen att återkalla ett läkemedel som en gång har godkänts. 

Ändringsförslag 45
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) En sammanfattning av den 
information som krävs för säker och 
effektiv användning av läkemedlet.”

”aa) En kort beskrivning av läkemedlets 
viktigaste egenskaper så att patienterna 
kan förstå nyttan och eventuella skadliga 
reaktioner och läkemedlet kan användas 
säkert och effektivt.”

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag är det inte tydligt vilken slags information patienterna ska få. Denna 
ändring gör det tydligare.
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Ändringsförslag 46
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande led ska införas som led ha:
”ha) En avtagbar del av bipacksedeln som 
patienten kan riva av och som innehåller 
följande uppgift: ”Misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till din 
läkare, apotekare eller <den behöriga 
nationella myndighetens namn, 
webbadress, postadress och/eller 
telefon- och faxnummer>”.

Or. en

Ändringsförslag 47
Jens Rohde

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den information som avses i första 
stycket led aa ska omges av en svart ram. 
Ny eller ändrad text ska under ett år visas 

i fetstil och föregås av symbolen och 
texten ”Ny information”.
För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel står under 
noggrann övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel genomgår 
en säkerhetsstudie efter det att det 
godkänts. Alla misstänkta biverkningar bör 
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behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>”.”

rapporteras till <den behöriga nationella 
myndighetens namn och webbadress>.”

Or. en

Motivering

Eftersom informationen på bipacksedeln ofta uppdateras flera gånger per år (i genomsnitt 
två till tre gånger per år), kan patienterna felaktigt få intrycket att ny information som återges 
med text i fet stil eller text försedd med symboler är mer viktig information och bipacksedeln 
blir förvirrande.

Ändringsförslag 48
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: ”Detta läkemedel står under 
noggrann övervakning. Alla misstänkta 
biverkningar bör rapporteras till <den 
behöriga nationella myndighetens namn 
och webbadress>”.”

För läkemedel som anges i den förteckning 
som avses i artikel 23 i 
förordning (EG) nr 726/2004 ska följande 
text införas: 

a) ”Detta nyligen godkända läkemedel står 
under noggrann övervakning som syftar till 
att öka kunskaperna om dess 
biverkningar. Alla misstänkta biverkningar 
bör rapporteras till <den behöriga 
nationella myndighetens namn,
webbadress, postadress och 
telefonnummer>, eller anmälas direkt till
apoteket.

b) Symbolen med ett utropstecken omgivet 
av en röd triangel bör också förekomma 
på ytterförpackningen tillsammans med 
en anvisning om att bipacksedeln bör 
läsas innan läkemedlet intas”.”
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Or. pt

Motivering

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.

Ändringsförslag 49
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. I artikel 86.2 ska första strecksatsen 
ersättas med följande:
– Märkning av läkemedel och 
utformning av bipacksedlar, på vilket 
bestämmelserna i avdelning V ska 
tillämpas, samt läkemedlens 
produktresuméer, även om de har 
offentliggjorts i oförändrad form och utan 
kompletterande säljfrämjande åtgärder, i 
ett annat sammanhang än utlämning av 
läkemedlet.”

Or. de

Motivering

De handlingar som de behöriga myndigheterna godkänner (bipacksedel och produktresumé) 
innehåller viktig information om läkemedlet. Det måste göras klart att ett offentliggörande av 
dessa handlingar inte kan betraktas som reklam, så länge som inga säljfrämjande åtgärder 
(t.ex. en positiv presentation eller kompletterande reklamuttalanden) vidtas i samband med 
offentliggörandet och det är den version som godkänts av myndigheterna som används.
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Ändringsförslag 50
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra läkare, apotekare och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera 
misstänkta biverkningar till den behöriga 
nationella myndigheten eller innehavaren 
av godkännandet för försäljning,

1) vidta alla lämpliga åtgärder för att 
uppmuntra patienter, läkare, apotekare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
rapportera misstänkta biverkningar till den 
behöriga nationella myndigheten; dessa 
åtgärder ska omfatta fortbildning för 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
patienter och en allmän 
informationskampanj för patienter; 
patientorganisationer bör delta i arbetet 
med att tillhandahålla information och 
utbildning för patienter,

Or. en

Ändringsförslag 51
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) underlätta direkt patientrapportering 
genom att tillhandahålla en avtagbar del 
av bipacksedeln som kan lämnas till 
läkare, apotekare eller den nationella 
behöriga myndigheten, som komplement 
till webbaserade format, 

Or. en
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Ändringsförslag 52
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) genomföra informationskampanjer 
om vikten av att rapportera biverkningar 
och hur man ska gå till väga för att 
rapportera dem,

Or. pt

Motivering

Allmänheten bör uppmuntras till att anmäla biverkningar av läkemedel och informeras om 
vikten av att göra detta och om hur man går till väga.

Ändringsförslag 53
Jens Rohde

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) genom insamling av information och 
vid behov genom uppföljning av 
biverkningsrapporter se till att alla 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs på deras territorium 
och som är föremål för en 
biverkningsrapport går att identifiera,

3) se till att alla biologiska läkemedel som 
förskrivs, lämnas ut eller säljs på deras 
territorium och som är föremål för en 
rapport om misstänkta biverkningar går 
att identifiera genom namnet på 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning, det internationella generiska 
namnet (INN), läkemedlets namn och 
tillverkningssatsnummer, om dessa 
uppgifter finns tillgängliga, med 
användning av de standardiserade 
blanketter och förfaranden som utarbetats 
i enlighet med artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004 och med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen av 
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systemet EudraVigilance,

Or. en

Motivering

Biotekniska läkemedel skiljer sig från traditionella läkemedel genom att de är 
”levande produkter”. Därför är det lämpligt att ha olika regler för vilken slags information 
vårdpersonal bör rapportera i händelse av biverkningar för att läkemedlet ska gå att spåra 
och orsaken till biverkningen ska kunna fastställas.

Ändringsförslag 54
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) genom insamling av information och vid 
behov genom uppföljning av 
biverkningsrapporter se till att alla 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs på deras territorium 
och som är föremål för en 
biverkningsrapport går att identifiera,

3) genom insamling av information och vid 
behov genom uppföljning av 
biverkningsrapporter se till att alla 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs på deras territorium
och som är föremål för en 
biverkningsrapport går att identifiera, med 
användning av innehållsformat och 
förfarande som utarbetats i enlighet med 
artikel 25 i förordning (EG) nr 726/2004, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för att 
biologiska läkemedel som lämnas ut till 
patienter ska gå att spåra,

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 108 sista stycket. Genom det föreslagna 
tillägget till led 3 i artikel 102 och tillhörande ändring av förordning (EG) nr 726/2004 ges 
Europeiska läkemedelsmyndigheten i uppdrag att utarbeta innehåll, format och nödvändiga 
förfaranden för rapportering av biverkningar av biologiska läkemedel, i syfte att göra 
säkerhetsövervakningen på EU-nivå mer effektiv.
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Ändringsförslag 55
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 102 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) vidta nödvändiga åtgärder för att 
underlätta för allmänheten att rapportera 
biverkningar, bl.a. genom att se till att 
apoteken tillhandahåller blanketter för 
detta ändamål, vilka ska utarbetas enligt 
tekniska kriterier och vara strukturellt 
och språkligt enkla samt tillgängliga för 
allmänheten; apoteken ska skicka 
blanketterna till de behöriga 
myndigheterna,

Or. pt

Motivering

Det måste bli enklare att anmäla biverkningar för att detta ska göras oftare.

Ändringsförslag 56
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 103 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta 
sinsemellan för att utveckla den 
kompetens och de resurser som krävs för 
att öva tillsyn över systemet för 
säkerhetsövervakning inom deras 
territorier.

Or. pt
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Motivering

Varje medlemsstat bör vara fullt ansvarig för att fastställa och öva tillsyn över systemet för 
säkerhetsövervakning inom sitt territorium. 

Ändringsförslag 57
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 103 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att ta ut avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning för de 
behöriga nationella myndigheternas 
fullgörande av dessa uppgifter.

Första stycket ska inte utgöra något hinder 
för att ta ut avgifter från innehavarna av 
godkännanden för försäljning som ett 
bidrag till de behöriga nationella 
myndigheternas fullgörande av dessa 
uppgifter.

Or. pt

Motivering

En privat finansiering av kostnaderna för övervakning av säkerhetsövervakning skulle kunna 
leda till ett ifrågasättande av myndigheternas oberoende gentemot läkemedelsindustrin. 
Å andra sidan skulle uteslutande statlig finansiering kunna vara alltför betungande för 
myndigheterna och leda till att läkemedelsindustrin inte alls tog ansvar. Detta 
ändringsförslag syftar till en verkningsfullare och rättvisare finansiering.

Ändringsförslag 58
António Fernando Correia De Campos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 106 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) En sammanfattning av de periodiska 
säkerhetsrapporterna som innehåller 
behöriga myndigheters bedömning och en 
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redovisning av läkemedlets 
risk/nyttaförhållande.

Or. pt

Motivering

Webbportalerna bör innehålla information om systemet för säkerhetsövervakning, men att 
presentera den i form av omfattande förteckningar över biverkningar är inte särskilt 
upplysande för användarna. Informationen bör presenteras på ett enklare sätt så att den blir 
lättare att förstå.

Ändringsförslag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar lämnas genom de 
nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om sådana biverkningar kan lämnas genom 
de nationella webbportalerna för 
läkemedelssäkerhet.

Or. de

Motivering

Erfarenheten visar att de flesta misstänkta fall anmäls per brev eller fax. Om elektronisk 
anmälan blir den enda möjligheten kanske beredvilligheten (särskilt från hälso- och 
sjukvårdspersonal) att anmäla minskar. Därför bör det finnas flera sätt att anmäla.

Ändringsförslag 60
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel som de får kännedom 
om i samband med rapporteringen om 
misstänkta läkemedelsbiverkningar skickas 
till Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om. 

3. Medlemsstaterna ska se till att rapporter 
om medicineringsfel eller oönskade 
reaktioner vid användning för 
icke godkända indikationer som de får 
kännedom om i samband med 
rapporteringen om misstänkta 
läkemedelsbiverkningar skickas till 
Eudravigilance-databasen och görs 
tillgängliga för alla myndigheter som 
ansvarar för patientsäkerhet i den 
medlemsstaten. De ska också se till att de 
myndigheter som ansvarar för läkemedel i 
den medlemsstaten får information om alla 
misstänkta biverkningar som de 
myndigheter som ansvarar för 
patientsäkerhet i den medlemsstaten fått 
kännedom om. 

Or. de

Motivering

Om det nuvarande kriteriet ”normala doser” utgår ur definitionen av biverkning (art. 1.11) 
kommer medicineringsfel och ”off-label-use” att omfattas i framtiden. Vid anmälan av 
oönskade reaktioner bör man därför även ange om läkemedlet använts på det sätt som det är 
godkänt för. I databasen bör en extra uppgift om sådan ”off-label-use” införas, eftersom det 
är relevant för bedömningen av risk/nyttaförhållandet.

Ändringsförslag 61
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavare av godkännanden kan lämna 
uppgifter om oönskade reaktioner på 
elektronisk väg även till de nationella 
databaserna, för att effektivare och 
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snabbare identifiera landsspecifika 
säkerhetsproblem.

Or. de

Ändringsförslag 62
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107i – punkt 1 – leden a, b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om den överväger att tillfälligt återkalla 
eller upphäva ett godkännande för 
försäljning.

a) Om den, till följd av en bedömning av 
säkerhetsdata, överväger att 

– tillfälligt återkalla eller upphäva ett 
godkännande för försäljning,

b) Om den överväger att förbjuda 
tillhandahållandet av ett läkemedel.

– förbjuda tillhandahållandet av ett 
läkemedel,

c) Om den överväger att avslå ansökan om 
förnyat godkännande för försäljning.

– avslå ansökan om förnyat godkännande 
för försäljning.

Or. en

Motivering

Förtydligare gemenskapsförfarandet.

Ändringsförslag 63
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter att ha mottagit sådan information 
som avses i artikel 107i.1 ska 

1. Efter att ha mottagit sådan information 
som avses i artikel 107i.1 ska 
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läkemedelsmyndigheten genom den 
europeiska webbportalen för 
läkemedelssäkerhet offentligt meddela att 
förfarandet har inletts.

läkemedelsmyndigheten meddela den 
berörda innehavaren av godkännandet 
för försäljning och genom den europeiska
webbportalen för läkemedelssäkerhet 
offentligt meddela att förfarandet har 
inletts.

Or. en

Ändringsförslag 64
Jens Rohde

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning.

2. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska göra en bedömning av 
det inlämnade ärendet. Som ett led i denna 
bedömning kan den genomföra en offentlig 
utfrågning tillsammans med kommittén 
för humanläkemedel eller 
samordningsgruppen, beroende på 
förfarandet för beviljande av 
godkännande för försäljning av 
läkemedel enligt artikel 107l.
Läkemedelsmyndigheten ska i samråd 
med berörda parter ta fram riktlinjer för 
anordnandet och genomförandet av 
offentliga utfrågningar. Utfrågningen ska 
vid bedömningen hålla en rimlig balans 
mellan läkemedlets risker och fördelar, 
och i detta avseende ska även tidigare 
risk/nyttabedömningar beaktas som gjorts 
av kommittén för humanläkemedel eller 
samordningsgruppen, beroende på 
förfarandet för beviljande av 
godkännande för försäljning av 
läkemedel enligt artikel 107l.

Or. en
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Motivering

Även om syftet med en offentlig utfrågning är att bedöma riskerna i förhållande till de 
åtgärder medlemsstaternas myndigheter planerar att vidta, enligt artikel 107i, är det viktigt 
att utfrågningen och efterföljande beslut även beaktar fördelar, eftersom ett läkemedel alltid 
är en kompromiss mellan risk och nytta.

Ändringsförslag 65
Jens Rohde

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 107k – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom 60 dagar efter det att 
informationen har lämnats ska rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel lämna en 
rekommendation med angivande av de 
bakomliggande skälen. En av följande eller 
en kombination av följande 
rekommendationer ska lämnas:

3. Inom 60 dagar efter det att 
informationen har lämnats ska rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel lämna en 
rekommendation med angivande av de 
bakomliggande skälen. 
Rekommendationen, som inte får 
föregripa den bedömning av 
risk/nyttaförhållandet som görs av 
kommittén för humanläkemedel eller 
samordningsgruppen innan dessa organ 
antar sina yttranden i enlighet med 
artikel 107l, ska vara en av följande eller 
en kombination av följande 
rekommendationer:

Or. en

Ändringsförslag 66
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 108 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 102.3 och 
denna artikel ska kommissionen, i 
samarbete med läkemedelsmyndigheten, 
medlemsstaterna och berörda parter, 
utarbeta utförliga riktlinjer för goda 
registerrutiner för apotek och andra som 
lämnar ut eller administrerar läkemedel, i 
syfte att bevara de uppgifter som krävs 
när en eventuell säkerhetsrapport ska 
lämnas eller när innehavaren av ett 
godkännande för försäljning bedömer en 
biverkning och i syfte att underlätta 
uppföljande utredningar som görs av 
innehavaren av ett godkännande för 
försäljning och nationella behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Ett system för säkerhetsövervakning kan inte vara bättre än uppgifterna i enskilda rapporter. 
Det föreslagna tillägget till artikel 108 skapar enhetlighet när det gäller innehållet i de 
blanketter som används av vårdpersonal och patienter för rapportering av biverkningar 
direkt till gemenskapens system Eudravigilance.

Ändringsförslag 67
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 23
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 116 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska tillfälligt 
återkalla, upphäva, dra tillbaka eller ändra 
godkännandet för försäljning, om de anser 
att läkemedlet är skadligt, att det saknar 
terapeutisk effekt, att risk/nyttaförhållandet 
inte är gynnsamt eller att dess kvalitativa 
och kvantitativa sammansättning inte 

De behöriga myndigheterna ska tillfälligt 
återkalla, upphäva, dra tillbaka eller ändra 
godkännandet för försäljning, om de anser 
att läkemedlet är skadligt, att det saknar 
terapeutisk effekt, att risk/nyttaförhållandet 
inte är gynnsamt eller att dess kvalitativa 
och kvantitativa sammansättning inte 
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överensstämmer med den uppgivna. 
Terapeutisk effekt anses inte föreligga om 
det konstateras att terapeutiska resultat 
inte kan uppnås med läkemedlet.

överensstämmer med den uppgivna. 
Terapeutisk effekt anses inte föreligga om 
det inte kan påvisas att terapeutiska 
resultat kan uppnås med läkemedlet.

Or. de

Motivering

Det är omöjligt att bevisa att terapeutiska resultat inte kan uppnås.


