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Ändringsförslag 15
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. Medlemsstaterna, 
myndigheten och kommissionen bör ha full 
tillgång till databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

(5) För att alla behöriga myndigheter 
samtidigt ska kunna ta emot och ha tillgång 
till säkerhetsinformation om godkända 
humanläkemedel i gemenskapen samt 
kunna dela informationen bör 
Eudravigilance-databasen underhållas och 
förstärkas som enda forum för att ta emot 
sådan information. Medlemsstaterna bör 
därför inte ålägga innehavarna av 
godkännanden för försäljning ytterligare 
rapporteringskrav. Medlemsstaterna, 
myndigheten och kommissionen bör ha full 
tillgång till databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning. Istället bör 
Eudravigilance-databasen underrätta de 
berörda medlemsstaterna samtidigt om 
rapporter som lämnats in av innehavare 
av godkännanden för försäljning. I syfte 
att säkerställa en hög kvalitet på 
informationen bör medlemsstaterna stödja 
kompetensutvecklingen vid nationella och 
regionala centrum för 
säkerhetsövervakning av läkemedel. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
samla in rapporterna från dessa centrum 
och sedan överföra uppgifterna till 
Eudravigilance-databasen. 
Medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen bör ha full tillgång till 
databasen, och innehavare av 
godkännanden för försäljning och 
allmänheten bör få ta del av den i lämplig 
omfattning.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning.

(7) För att försäkra sig om tillgång till den 
sakkunskap och de resurser som krävs för 
säkerhetsbedömningar på gemenskapsnivå 
bör det inrättas en ny vetenskaplig 
kommitté inom myndigheten: rådgivande 
kommittén för säkerhetsövervakning och 
riskbedömning av läkemedel. Kommittén 
bör bestå av oberoende vetenskapliga 
experter med kunskaper i 
läkemedelssäkerhet, t.ex. upptäckt, 
bedömning och minimering av och 
information om risker, utformning av 
säkerhetsstudier efter det att produkten 
godkänts och granskning av 
säkerhetsövervakning. De vetenskapliga 
experter som ingår i kommittén bör vara 
oberoende i förhållande till såväl 
innehavarna av godkännandena som 
själva myndigheten, särskilt i samband 
med undersökningar av läkemedlens 
säkerhet.

Or. it

Motivering

Man måste se till att experterna är helt oberoende eftersom den som beviljar godkännandet 
inte är benägen dra tillbaka läkemedel från marknaden efter att ha godkänt dem.



AM\805980SV.doc 5/12 PE438.505v02-00

SV

Ändringsförslag 17
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
godkänts på vissa villkor eller med vissa 
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 
myndigheten.

(15) Under tre år efter utsläppandet på 
marknaden av ett nyligen godkänt 
läkemedel eller om ett läkemedel har 
godkänts på villkor att det görs en 
säkerhetsstudie efter det att produkten 
godkänts eller om det har godkänts på vissa 
villkor eller med vissa 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, vilka på bipacksedeln 
bör märkas med en svart triangel och en 
sammanfattande förklaring av produktens 
egenskaper, och en allmänt tillgänglig 
förteckning över sådana läkemedel bör 
hållas uppdaterad av myndigheten.

Or. en

Motivering

Genom särskilda varningar för alla nyligen godkända läkemedel samt noga övervakade 
läkemedel kommer både vårdpersonal och patienter att få hjälp med att identifiera nya 
läkemedel på marknaden under en period på mindre än tre år och påminnas om att 
rapportera alla eventuella biverkningar.

Ändringsförslag 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 

(15) Om ett läkemedel har godkänts på 
villkor att det görs en säkerhetsstudie efter 
det att produkten godkänts eller om det har 
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godkänts på vissa villkor eller med vissa 
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 
myndigheten.

godkänts på vissa villkor eller med vissa 
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 
myndigheten. Rapporteringar från 
patienter bör alltid gå via en person som 
är yrkesverksam inom hälso- och 
sjukvården.

Or. es

Ändringsförslag 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 10 a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På grundval av de förklaringar som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar ska kommissionen dra 
tillbaka eller vidhålla kravet. Om 
kommissionen vidhåller kravet ska 
godkännandet för försäljning ändras så att 
kravet ingår som ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
och riskhanteringssystemet ska uppdateras 
i enlighet med detta.”

3. På grundval av de förklaringar som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning lämnar ska kommissionen dra 
tillbaka eller vidhålla kravet. Om 
kommissionen vidhåller kravet ska 
godkännandet för försäljning ändras så att 
kravet ingår som ett villkor för att 
godkännande för försäljning ska beviljas, 
och riskhanteringssystemet ska uppdateras 
i enlighet med detta. Oavsett om 
kommissionen vidhåller eller godkänner 
kravet ska den under alla omständigheter 
ge en detaljerad förklaring av skälen till 
sitt beslut och denna ska registreras på 
vederbörligt sätt.”

Or. es
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Ändringsförslag 20
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 23 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska fortlöpande uppdatera 
förteckningen.

Myndigheten ska fortlöpande uppdatera 
förteckningen. Läkemedel som ingår i den 
ovan nämnda förteckningen över 
humanläkemedel måste tydligt identifieras 
som sådana på förpackningen, så att 
patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal får en 
informationskälla som är fristående från 
förteckningen.

Or. de

Ändringsförslag 21
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska tillsammans med 
medlemsstaterna och kommissionen inrätta 
och upprätthålla en databas och ett nätverk 
för databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen), för att 
sammanställa säkerhetsinformation om 
läkemedel som är godkända i gemenskapen 
och tillåta de behöriga myndigheterna att ta 
del av informationen samtidigt och dela 
den.

1. Myndigheten ska tillsammans med 
medlemsstaterna och kommissionen inrätta 
och upprätthålla en databas och ett nätverk 
för databehandling (nedan kallade 
Eudravigilance-databasen), för att 
sammanställa säkerhetsinformation om 
läkemedel som är godkända i gemenskapen 
och tillåta de behöriga myndigheterna att ta 
del av informationen samtidigt och dela 
den. Medlemsstaterna bör stödja 
kompetensutvecklingen vid nationella och 
regionala centrum för 
säkerhetsövervakning av läkemedel. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
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samla in rapporterna från dessa centrum 
och sedan överföra uppgifterna till 
Eudravigilance-databasen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2 – stycken 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till Eudravigilance-databasen i 
lämplig omfattning, samtidigt som 
personuppgifter skyddas.

Myndigheten ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till Eudravigilance-databasen, 
samtidigt som personuppgifter skyddas.

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att Eudravigilance-databasen är offentlig och tillgänglig inte bara i 
sammanställd form (som är alltför allmänt hållen och ibland missvisande), utan i en mer 
detaljerad form.

Ändringsförslag 23
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska arbeta tillsammans med 
sjuk- och hälsovårdsorganisationer samt 
patient- och konsumentorganisationer för 
att fastställa vad som ska anses utgöra 
”lämplig tillgång”.

Or. en

Ändringsförslag 24
Frédérique Ries

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar.

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna och berörda parter 
utarbeta standardinnehåll, standardformat
och standardförfaranden som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och spårbarheten hos 
biologiska läkemedel som förskrivs, 
lämnas ut eller säljs inom EU.

Or. en

Motivering

Korrekt identifiering av läkemedel som kopplas samman med misstänkta biverkningar är en 
förutsättning för ett fullgott system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Enligt detta 
ändringsförslag skulle myndigheten vara skyldig att ta fram användarvänligt innehåll och 
användarvänliga format och förfaranden som vårdpersonal och patienter kan använda för att 
rapportera misstänkta biverkningar.
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Ändringsförslag 25
António Fernando Correia De Campos

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar.

Myndigheten ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
standardblanketter i webbformat som 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
kan använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar. Blanketterna för patienter 
ska utformas i enlighet med tekniska 
kriterier och ha en enkel struktur och ett 
enkelt språk som är lätt för den breda 
allmänheten att ta till sig. De ska finnas 
tillgängliga på Internet och apotek.
Blanketterna ska innehålla den 
information som behövs för att apoteken 
eller patienterna själva ska kunna 
rapportera till myndigheterna via post 
eller fax eller på elektronisk väg. 

Or. pt

Motivering

För att patienterna oftare ska rapportera om biverkningar räcker det inte att göra dem 
medvetna om vikten av att göra detta, utan rapporteringsförfarandet måste dessutom 
förenklas och göras mer patientinriktad.

Ändringsförslag 26
Jens Rohde

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 25 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standardblanketterna och 



AM\805980SV.doc 11/12 PE438.505v02-00

SV

standardförfarandena ska för att 
garantera spårbarheten hos biologiska 
läkemedel som förskrivs, dispenseras eller 
säljs på EU:s territorium inbegripa 
namnet på innehavaren av godkännandet 
för försäljning, den internationella 
generiska benämningen (INN), 
läkemedelsnamnet i enlighet med 
definitionen i artikel 1.20 i 
direktiv 2001/83/EG samt 
tillverkningsnumret.

Or. en

Motivering

Eftersom biotekniska läkemedel skiljer sig från konventionella läkemedel på det sättet att de 
är ”levande produkter” är det lämpligt med olika regler för vilken typ av information om 
biverkningar som vårdpersonalen bör skicka in i syfte att garantera läkemedlets spårbarhet 
och för att man ska kunna fastställa biverkningens orsaker.

Ändringsförslag 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med tanke på vissa läkemedels 
biverkningar bör myndigheten eller de 
behöriga myndigheterna beakta 
skyldigheten att kontrollera diagnosen 
innan dessa läkemedel börjar användas i 
behandlingssyfte.

Or. es
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Ändringsförslag 28
Jens Rohde

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 61 a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska bestå av

1. Rådgivande kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel ska bestå av

a) tio ledamöter och tio suppleanter som 
utses av styrelsen på grundval av förslag
från de behöriga nationella 
myndigheterna,

a) en ledamot och en suppleant per 
medlemsstat som utses av den behöriga 
nationella myndigheten i samråd med 
styrelsen,

b) fem ledamöter och fem suppleanter som 
utnämns av kommissionen, på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet.

b) ytterligare två ledamöter och två
suppleanter, en företrädare för hälso- och 
sjukvårdspersonal och en företrädare för 
patienter som utnämns av kommissionen, 
på grundval av en offentlig inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
Europaparlamentet.

En medlemsstat får begära att en annan 
medlemsstat tar dess plats i kommittén.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro.

Kommissionen får anpassa antalet 
ledamöter och suppleanter till följd av 
tekniska och vetenskapliga behov. Sådana 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 87.2a.

Or. en


