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Ændringsforslag 15
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. 
Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

5. For at give alle kompetente myndigheder 
mulighed for på samme tid at modtage og 
få adgang til overvågningsoplysninger om 
humanmedicinske lægemidler, der er 
godkendt i Fællesskabet, og udveksle disse 
oplysninger, bør Eudravigilance-databasen 
vedligeholdes og styrkes, så den bliver det 
eneste sted for modtagelse af sådanne 
oplysninger. Medlemsstaterne bør derfor 
ikke pålægge indehavere af 
markedsføringstilladelser nogen 
supplerende indberetningskrav. I stedet bør 
Eudravigilance-databasen samtidig 
underrette de relevante medlemsstater om 
indberetninger fra indehavere af 
markedsføringstilladelser. For at sikre 
oplysninger af høj kvalitet bør 
medlemsstaterne støtte udviklingen af 
fagkundskaben hos de nationale og 
regionale centre for 
lægemiddelovervågning. De nationale 
kompetente myndigheder bør indsamle 
indberetningerne fra disse centre og 
herefter overføre data til Eudravigilance-
databasen. Medlemsstaterne, agenturet og 
Kommissionen bør have fuldstændig 
adgang til databasen, mens indehavere af 
markedsføringstilladelser og 
offentligheden bør have adgang i passende 
omfang.

Or. en
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Ændringsforslag 16
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen.

7. For at sikre at den nødvendige 
fagkundskab og de nødvendige ressourcer 
ved vurderinger af 
lægemiddelovervågningen på 
fællesskabsplan bør der nedsættes et nyt 
videnskabeligt udvalg under agenturet, 
nemlig Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning. Dette udvalg bør 
sammensættes af uafhængige 
videnskabelige eksperter med kompetence 
inden for lægemiddelsikkerhed, herunder 
påvisning, vurdering, minimering og 
kommunikation af risici og tilrettelæggelse 
af sikkerhedsundersøgelser efter tilladelse 
til markedsføring og revision af 
lægemiddelovervågningen. I udvalget skal 
de videnskabelige eksperter være 
uafhængige, både i forhold til 
indehaverne af markedsføringstilladelse 
og i forhold til agenturet selv, navnlig i 
den fase, hvor lægemidlernes sikkerhed 
undersøges.

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre eksperternes fuldstændige uafhængighed, eftersom de, der 
udsteder tilladelse, ikke er særligt tilbøjelige til at trække lægemidler tilbage fra handelen, 
når først de er blevet godkendt.
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Ændringsforslag 17
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

15. I tre år efter markedsføringen af et 
netop godkendt lægemiddel, eller hvis et 
lægemiddel godkendes på betingelse af, at 
der gennemføres en 
sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler. Disse bivirkninger bør 
mærkes med en sort trekant og ledsages af 
et tilhørende forklarende produktresumé, 
der bør fremgå af indlægssedlen, og 
agenturet bør ajourføre en offentlig 
tilgængelig liste over disse lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Særlige advarsler vedrørende alle netop godkendte lægemidler samt intensiv overvågning af 
lægemidler vil gøre det lettere for både sundhedspersonalet og patienterne at finde ud af, 
hvilke lægemidler på markedet der netop er blevet godkendt inden for tre år, og vil medføre, 
at sundhedspersonalet og patienterne er mere opmærksomme på at indberette eventuelle 
bivirkninger.

Ændringsforslag 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 

15. Hvis et lægemiddel godkendes på 
betingelse af, at der gennemføres en 
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sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler.

sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til 
markedsføring, eller hvis det godkendes på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger med hensyn til sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidlet, bør det 
overvåges intenst på markedet. Patienter og 
sundhedspersoner bør tilskyndes til at 
indberette alle formodede bivirkninger ved 
disse lægemidler, og agenturet bør 
ajourføre en offentlig tilgængelig liste over 
disse lægemidler. Alle indberetninger fra 
patienter skal foretages via en 
sundhedsperson.

Or. es

Ændringsforslag 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning 726/2004
Artikel 10 a - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de forklaringer, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
har afgivet, trækker Kommissionen kravet 
tilbage eller bekræfter det. Hvis 
Kommissionen bekræfter kravet, ændres 
markedsføringstilladelsen, således at kravet 
indgår som en betingelse for 
markedsføringstilladelse, og 
risikostyringssystemet ajourføres i 
overensstemmelse hermed.

3. På grundlag af de forklaringer, som 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
har afgivet, trækker Kommissionen kravet 
tilbage eller bekræfter det. Hvis 
Kommissionen bekræfter kravet, ændres 
markedsføringstilladelsen, således at kravet 
indgår som en betingelse for 
markedsføringstilladelse, og 
risikostyringssystemet ajourføres i 
overensstemmelse hermed. Uanset om 
Kommissionen trækker kravet tilbage 
eller bekræfter det, skal den under alle 
omstændigheder give en detaljeret 
begrundelse for årsagen til sin afgørelse, 
og afgørelsen skal registreres behørigt.

Or. es
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Ændringsforslag 20
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 23 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet ajourfører listen. Agenturet ajourfører listen. Emballagen 
med de lægemidler, der står opført på 
listen over humanmedicinske lægemidler, 
skal mærkes tydeligt, således at patienter 
og sundhedspersoner kan orientere sig 
uafhængigt af listen.

Or. de

Ændringsforslag 21
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 24 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet opretter og driver i 
samarbejde med medlemsstaterne og 
Kommissionen en database og et edb-
netværk (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen) for at samle 
overvågningsoplysninger vedrørende 
lægemidler, der er godkendt i Fællesskabet, 
og give alle kompetente myndigheder 
mulighed for at få adgang til oplysningerne 
på samme tid og for at dele disse 
oplysninger.

1. Agenturet opretter og driver i 
samarbejde med medlemsstaterne og 
Kommissionen en database og et edb-
netværk (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen) for at samle 
overvågningsoplysninger vedrørende 
lægemidler, der er godkendt i Fællesskabet, 
og give alle kompetente myndigheder 
mulighed for at få adgang til oplysningerne 
på samme tid og for at dele disse 
oplysninger. Medlemsstaterne bør støtte 
udviklingen af de nationale og regionale 
centre for lægemiddelovervågnings 
fagkundskab. De nationale kompetente 
myndigheder bør indsamle rapporterne 
fra disse centre og herefter overføre data 
til Eudravigilance-databasen.

Or. en
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Ændringsforslag 22
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 24 - stk. 2 - afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får adgang til 
Eudravigilance-databasen med forskelligt 
adgangsniveau, idet det sikres, at 
personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.

Agenturet sikrer, at sundhedspersoner og 
offentligheden får adgang til 
Eudravigilance-databasen, idet det sikres, 
at personlige oplysninger i denne database 
beskyttes.

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

Oplysningerne i Eudravigilance-database 
gøres offentligt tilgængelige med en 
forklaring om, hvordan oplysningerne skal 
tolkes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Eudravigilance-databasen er offentlig og tilgængelig, og ikke blot i et 
aggregreret format (der er for bredt og nogle gange vildledende), men i et mere detaljeret 
format.

Ændringsforslag 23
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 24 - stk. 2 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet samarbejder med 
sammenslutninger af sundhedspersoner 
og patient- og forbrugerorganisationer 
om at definere "et passende
adgangsniveau".

Or. de
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Ændringsforslag 24
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne og de berørte parter 
standardiseret indhold og standardiserede 
formater og procedurer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger
samt til sporing af ordinerede eller 
udleverede biologiske lægemidler eller af 
lægemidler, der er solgt i EU.

Or. en

Begrundelse

En præcis kortlægning af det lægemiddel, der forbindes med en formodet bivirkning, er af 
afgørende betydning for et forsvarligt system til overvågning af lægemidler. Det fremsatte 
ændringsforslag vil kræve, at agenturet udarbejder indhold, formater og procedurer, der er 
brugervenlige og standardiserede, og som sundhedspersonale og patienter kan anvende ved 
indberetningen af bivirkninger.

Ændringsforslag 25
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Agenturet udarbejder i samarbejde med 
medlemsstaterne standardiserede 
webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.
De formularer, der er beregnet til 
patienterne, bør udarbejdes i henhold til 
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tekniske kriterier og i overensstemmelse 
med princippet om en enkel opbygning og 
et enkelt sprog, og skal kunne forstås af 
offentligheden i almindelighed. 
Formularerne skal være tilgængelige på 
internettet og på apoteker.
Formularerne skal indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
indberetningen til myndighederne kan 
foretages via apotekerne eller direkte af 
patienterne, via brev, pr. telefax eller 
elektronisk.

Or. pt

Begrundelse

Hvis man ønsker at øge antallet af patientindberetninger af bivirkninger, er det ikke 
tilstrækkeligt at gøre patienterne opmærksomme på betydningen heraf. Det er ligeledes af 
afgørende betydning at forenkle indberetningsproceduren og i højere grad målrette den til 
patienterne.

Ændringsforslag 26
Jens Rohde

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 25 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre sporing af ordinerede eller 
udleverede biologiske lægemidler eller af 
biologiske lægemidler, der er solgt i EU, 
indeholder de standardiserede formularer 
og procedurer navnet på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, fællesnavnet 
(INN-navnet), lægemidlets navn som 
defineret i artikel 1, stk. 20, i direktiv 
2001/83/EF samt partiets nummer.

Or. en
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Begrundelse

Da bioteknologiske lægemidler adskiller sig fra traditionelle lægemidler ved, at de er 
"levende produkter", er det hensigtsmæssigt at fastlægge særskilte bestemmelser for, hvilken 
type oplysninger sundhedspersoner bør indberette i tilfælde af bivirkninger, for at sikre, at det 
pågældende lægemiddel kan spores, og for at fastslå årsagen til den pågældende bivirkning.

Ændringsforslag 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 27 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Da nogle lægemidler er forbundet med 
bivirkninger, bør agenturet eller de 
kompetente myndigheder overveje at gøre 
det obligatorisk at efterprøve diagnosen, 
inden der iværksættes behandling med 
disse lægemidler.

Or. es

Ændringsforslag 28
Jens Rohde

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 11
Forordning 726/2004
Artikel 61 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

1. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning består af følgende 
medlemmer:

a) ti medlemmer og ti suppleanter, der 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af 
forslag fra de nationale kompetente 
myndigheder

(a) et medlem og en suppleant pr. 
medlemsstat, der udpeges af den nationale
kompetente myndighed i samråd med 
bestyrelsen

b) fem medlemmer og fem suppleanter, der 
efter høring af Europa-Parlamentet
udpeges af Kommissionen på grundlag af 

(b) to supplerende medlemmer og to 
suppleanter, herunder én, der 
repræsenterer sundhedspersoner, og én 
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en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

patientrepræsentant, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser.
En medlemsstat kan bede en anden 
medlemsstat om at indtage dens plads i 
udvalget.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer.

Kommissionen kan ændre antallet af 
medlemmer og suppleanter på baggrund 
af tekniske og videnskabelige behov. 
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 87, stk. 2a.

Or. en


