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KORT BEGRUNDELSE

De to foreliggende forslag (en forordning og et direktiv) om lægemiddelovervågning er 
højaktuelle. Polemikken omkring vaccinen mod influenza A (H1N1), som blev bragt på 
markedet efter en meget hurtig procedure, vidner om offentlighedens faldende tillid til 
myndighedernes evne til at garantere for deres sikkerhed. En nylig undersøgelse har vist, at 
61 % af lægerne i Frankrig ikke har planer om at lade sig vaccinere. Dette tjener til yderligere 
at understrege, hvor nødvendigt det er, at EU vedtager en effektiv politik for 
lægemiddelovervågning, som kan berolige borgerne og give dem tryghed.

I de seneste år hat vi desværre set flere tilfælde med lægemidler, som, selv om de er bragt i 
omsætning ved en standardprocedure, har vist sig at have betydelige bivirkninger:  
- stoffet rofecoxib (solgt under navnene Vioxx, Ceox eller Ceeoxx), et antiinflammatorisk 

middel, som ikke var mere effektivt end ibuprofen, fik markedsføringstilladelse i 1999, men 
blev trukket tilbage fra markedet i 2004 efter at have forårsaget flere tusinde hjertetilfælde 
med dødelig udgang,
- stoffet paroxetin: antidepressivt middel (Deroxat°, Seroxat°), som har vist sig at forhøje 
risikoen for selvmord,
- stoffet rimonabant (Acomplia°): et lægemiddel til behandling mod fedme, som blev 
markedsført, uden at der var foretaget en forsvarlig vurdering, og trukket tilbage fra markedet 
halvandet år senere.
Flere retssager har vist, at medicinalfirmaer har en tendens til at tilbageholde oplysninger om 
deres lægemidlers bivirkninger så længe som muligt, hvis de kan skade salget. 
Man har i hvert af disse tilfælde kunnet observere, hvordan beslutningsprocessens 
langsommelighed og tilbageholdelsen af oplysninger om bivirkninger er kommet patienterne 
til skade. 

De menneskelige omkostninger ved sådanne bivirkninger er uacceptable - og de rent 
økonomiske omkostninger er enorme, og det er samfundet, der skal betale dem, idet 5 % af 
alle hospitalsindlæggelserne og 5 % af årsagerne til dødsfald på hospitalerne har med disse 
bivirkninger at gøre. 

Fra vurdering til markedsføring, herunder overvågning og lægemiddelinformation

Inden der gives markedsføringstilladelse, skal lægemidlet vurderes. Dette sker ved at anvende 
det i et begrænset tidsrum på et antal udvalgte patienter. Det er lægemiddelovervågningens 
rolle efterfølgende at udvide kendskabet til bivirkninger for at begrænse deres 
skadevirkninger i befolkningen.

Ordføreren frygter, at forordningen vil svække lægemiddelovervågningssystemet frem for at 
styrke det af følgende grunde:  

1. Planerne om risikostyring og gennemførelse af andre undersøgelser, efter at der er givet 
markedsføringstilladelse, kan komme til virke som en sovepude, der gør det muligt at tage 
lettere på de vurderinger, der lægges til grund for markedsføringstilladelsen. Dette bør kun 
kunne ske rent undtagelsesvist. 
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2. Ophævelsen af kravet om offentlig finansiering truer med at reducere 
lægemiddelovervågningssystemet til leverandør af tjenesteydelser til lægemiddelindustrien. I 
stedet foreslår ordføreren, at man styrker den uafhængige nationale og regionale 
lægemiddelovervågning.

3. Styrkelsen af lægemiddelvirksomhedernes kontrol med indsamlingen, analysen og 
fortolkningen af oplysningerne anbringer dem i en uholdbar interessekonflikt. 
Virksomhederne skal kunne deltage i undersøgelsen af bivirkninger, men altid under 
myndighedernes kontrol, og aldrig ud fra en monopolstilling.

4. Spørgsmålet om filtrering af oplysningerne, som indlæses direkte i en kæmpestor 
elektronisk database, Eudravigilance, uden at der findes nogen procedure, der kan sikre 
kvaliteten af databasens indhold. Ordføreren foreslår, at kun medlemsstaternes myndigheder 
med kompetence inden for lægemiddelovervågning får adgang til at indlæse data i 
Eudravigilance (ingen direkte indlæsning fra patienter eller lægemiddelvirksomheder, som 
risikerer at skabe så megen "baggrundsstøj", at de relevante data bliver ubrugelige).

5. Den meget begrænsede adgang for offentligheden og uafhængige eksperter til 
Eudravigilance-basen. Åbenhed omkring lægemiddelovervågningsdata er en forudsætning for 
at kunne genoprette borgernes tillid til sundhedsmyndighederne. 

Flere forslag er stadig ikke vidtgående nok og bør styrkes:

1. Den formelle nedsættelse af Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning uden reelt at give dette flere beføjelser eller større råderum end den 
nuværende Arbejdsgruppe vedrørende Lægemiddelovervågning indebærer ingen væsentlig 
merværdi.  
2. Mangelen på åbenhed omkring lægemiddelovervågningsdataene er fortsat reglen: for 
eksempel gives der ikke adgang til de periodiske opdaterede sikkerhedsindberetninger 
(PSUR'er), der betragtes som forretningshemmeligheder. Disse PSUR'er og alle andre 
vurderingsrapporter bør offentliggøres med det samme.

Konklusion:
 Godkendelseskriterierne skal strammes, således at markedsføringstilladelserne 

kommer til at hvile på et mere sikkert grundlag, bl.a. skal det være et krav, at et nyt 
lægemiddel rent faktisk udgør et behandlingsmæssigt fremskridt. "Fast track"-
proceduren må kun anvendes undtagelsesvist. 

 Kvaliteten af lægemiddelovervågningsdataene skal garanteres. 
 Forudsætningerne for en offentlig og effektiv lægemiddelovervågning skal sikres.
 Åbenheden skal styrkes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Agenturets vigtigste opgaver på 
området for lægemiddelovervågning, jf. 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
videreføres og videreudvikles, navnlig med 
hensyn til forvaltning af Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og 
datanet (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen") og 
koordinering af medlemsstaternes 
sikkerhedsmeddelelser.

(4) Agenturets vigtigste opgaver på 
området for lægemiddelovervågning, jf. 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
videreføres og videreudvikles, navnlig med 
hensyn til forvaltning af Fællesskabets 
lægemiddelovervågningsdatabase og 
datanet (i det følgende benævnt 
"Eudravigilance-databasen"), koordinering 
af medlemsstaternes 
sikkerhedsmeddelelser og information af 
offentligheden om sikkerhedsspørgsmål..

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ret til at blive informeret bedre om de spørgsmål, der rejses i forbindelse 
med lægemiddelovervågningen, og om forholdet mellem fordele og risici ved brugen af deres 
lægemidler.  Agenturet har en vigtig rolle som troværdig, uafhængig informationskilde.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Der bør 
fastsættes bestemmelser om opkrævning 
af gebyr fra indehavere af 
markedsføringstilladelser, således at 
aktiviteter i forbindelse med 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering. Forvaltningen 
af de opkrævede midler bær være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 

(11) Af hensyn til beskyttelse af 
folkesundheden bør aktiviteterne i 
forbindelse med agenturets 
lægemiddelovervågning sikres 
tilstrækkelig finansiering.
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agenturets uafhængighed.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a. Denne forordning finder anvendelse 
for så vidt andet ikke er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger* og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger**. Med henblik på at kunne 
påvise, vurdere, forstå og forebygge 
bivirkninger samt identificere og træffe 
foranstaltninger til at begrænse risiciene 
og forøge fordelene ved lægemidler i 
folkesundhedens interesse bør det være 
muligt at bearbejde personoplysninger 
inden for Eudravigilance-systemets 
rammer og under overholdelse af EU's 
databeskyttelseslovgivning. 
* EFT L 281 af 23.11.2001, s. 31.

** EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Forslaget vedrører stærkt følsomme personoplysninger, som bør nyde fuld beskyttelse. Se 
også udtalelsen fra den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse fra april 2009.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa)."

"Det assisteres ved varetagelsen af sine 
lægemiddelovervågningsopgaver af 
Udvalget for Lægemiddelovervågning, jf. 
artikel 56, stk.1, litra aa)."

Or. fr

Begrundelse

Horisontal ændring, som skal indarbejdes i hele teksten - Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning, der nedsættes i forslaget, skal beskæftige 
sig med vigtige opgaver inden for lægemiddelovervågning, men tildeles kun en rådgivende 
rolle uden nogen myndighed - udvalgets rolle bør styrkes, og dette bør afspejles i dets navn. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 14 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Under særlige omstændigheder og efter 
samråd med ansøgeren kan tilladelsen 
udstedes på betingelse af, at ansøgeren 
opfylder bestemte betingelser, navnlig for 
så vidt angår lægemidlets sikkerhed, 
orientering af de kompetente myndigheder 
om enhver hændelse i tilknytning til 
anvendelsen og om de foranstaltninger, der 
skal træffes. En sådan tilladelse kan kun 
udstedes af objektive og beviselige grunde, 
hvis ansøgeren kan påvise, at han ikke er 
i stand til at fremskaffe fuldstændige 
oplysninger om lægemidlets virkning og 

8. Under særlige omstændigheder og efter 
samråd med ansøgeren kan tilladelsen 
udstedes på betingelse af, at ansøgeren 
indfører særlige mekanismer, navnlig for 
så vidt angår lægemidlets sikkerhed, 
orientering af de kompetente myndigheder 
om enhver hændelse i tilknytning til 
anvendelsen og om de foranstaltninger, der 
skal træffes. En sådan tilladelse kan kun 
udstedes af objektive og beviselige grunde 
og skal baseres på én af de begrundelser, 
der er nævnt i bilag I til direktiv 
2001/83/EF. Opretholdelse af tilladelsen 
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sikkerhed ved normal forskriftsmæssig 
brug, og skal baseres på én af de 
begrundelser, der er nævnt i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF. Opretholdelse af 
tilladelsen afhænger af en fornyet årlig 
vurdering af disse betingelser."

afhænger af en fornyet årlig vurdering af 
disse betingelser."

Or. en

Begrundelse

Ordlyden af den eksisterende lovgivning sikrer strengere krav og en bedre beskyttelse af 
forbrugerne mod risikoen for forhastede markedsføringstilladelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 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 og andre formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) et resumé af hvert møde i de udvalg, 
der er omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra a) 
og aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 

(2) mødedagsordener og mødereferater 
ledsaget af de afgørelser, der er truffet, 
afstemningsresultater og 
stemmeforklaringer, herunder 
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lægemiddelovervågningsaktiviteter mindretalsudtalelser fra de udvalg, der er 
omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra a) og 
aa), i denne forordning, og i 
koordinationsgruppen for så vidt angår 
lægemiddelovervågningsaktiviteter

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 126b i direktiv 2004/27/EF skal medlemsstaterne sørge for, "at den kompetente 
myndighed gør sin egen og sine udvalgs interne forretningsorden, mødedagsordener og 
mødereferater ledsaget af de afgørelser, der er truffet, afstemningsresultater og 
stemmeforklaringer, herunder mindretalsudtalelser, offentligt tilgængelige". Dette princip 
anvendes i forvejen i USA af Food and Drug Administration, men ikke i Europa.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning vurderer de 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger.

3. Udvalget for Lægemiddelvurdering 
foretager en videnskabelig vurdering af 
forholdet mellem fordele og risici ved 
lægemidlet baseret på alle disponible 
oplysninger, herunder de periodiske, 
opdaterede beretninger og de oplysninger, 
der er indlæst i Eudravigilance-
databasen.

Senest 90 dage efter modtagelsen af den 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetning udarbejder 
udvalget en vurderingsrapport og sender 
den til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Senest 90 dage efter modtagelsen af den 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetning udarbejder 
udvalget en videnskabelig rapport om 
forholdet mellem fordele og risici ved 
lægemidlet og sender den til indehaveren 
af markedsføringstilladelsen og til 
koordinationsgruppen. 

Senest 30 dage efter modtagelsen af 
vurderingsrapporten kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremsætte 
bemærkninger for agenturet.

Senest 30 dage efter modtagelsen af 
vurderingsrapporten kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og 
koordinationsgruppen fremsætte 
bemærkninger for Udvalget for 
Lægemiddelovervågning. 
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Ved det første møde efter udløbet af fristen 
for bemærkninger fra indehaveren af 
markedsføringstilladelse vedtager Det 
Rådgivende Udvalg for Risikovurdering 
inden for Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra indehaveren 
af markedsføringstilladelsen. 

Ved det første møde efter udløbet af fristen 
for bemærkninger fra indehaveren af 
markedsføringstilladelse og 
koordinationsgruppen vedtager Udvalget 
for Lægemiddelovervågning 
vurderingsrapporten med eller uden 
ændringer, idet der tages hensyn til 
eventuelle bemærkninger. 

Vurderingsrapporten offentliggøres på 
den europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed straks efter [angiv 
præcis dato, dvs. 18 måneder efter datoen 
i artikel 3].

Or. fr

Begrundelse

Den videnskabelige vurderingsrapport baseres på oplysninger fra virksomheder (PSUR'er,
data fra kliniske forsøg og undersøgelser foretaget efter udstedelsen af 
markedsføringstilladelse), men også på oplysninger lægemiddelovervågningssystemerne i de 
forskellige medlemsstater (herunder meddelelser fra sundhedspersoner og patienter).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest 30 dage efter at Det Rådgivende 
Udvalg for Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning har modtaget 
rapporten, behandler Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler rapporten 
og vedtager en udtalelse om bevarelse, 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
den pågældende markedsføringstilladelse.

4. Senest 30 dage efter rapportens 
vedtagelse afgiver Udvalget for 
Lægemiddelovervågning en udtalelse om 
bevarelse, ændring, suspension eller 
tilbagekaldelse af den pågældende 
markedsføringstilladelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26.

6. De i stk. 3, 4 og 5 nævnte 
vurderingsrapporter, udtalelser og 
afgørelser offentliggøres via den 
europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, jf. artikel 26.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 28d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra Kommissionen 
deltager agenturet i samarbejde med 
medlemsstaterne i international 
harmonisering og standardisering af 
tekniske foranstaltninger inden for 
lægemiddelovervågning. 

Efter anmodning fra Kommissionen 
deltager agenturet i samarbejde med 
medlemsstaterne og samtlige interesserede 
parter i international harmonisering og 
standardisering af tekniske foranstaltninger 
inden for lægemiddelovervågning. Dette 
arbejde skal tage udgangspunkt i 
patienternes behov og udføres i et 
videnskabeligt perspektiv.

Or. fr

Begrundelse

 Ændringsforslaget skal sikre sammenhængen med ændringsforslagene til artikel 108 i 
direktiv 2001/83/EF.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 – litra a 
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 56 – stk. 1 – litra a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) Det Rådgivende Udvalg for 
Risikovurdering inden for 
Lægemiddelovervågning, som har ansvaret 
for at rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler og 
koordinationsgruppen om alle spørgsmål 
vedrørende overvågning af 
humanmedicinske lægemidler".

"aa) Udvalget for Lægemiddelovervågning, 
som har ansvaret for vurdering i 
overvågningsøjemed af lægemidler, der er 
godkendt og markedsført efter den 
centraliserede procedure".

Or. fr

Begrundelse

Dette udvalg bør have beføjelse til at afgive henstillinger på samme niveau som Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler.  Efter at have behandlet og drøftet de vurderinger, der er 
foretaget af medlemsstaterne under dets opsyn (systemer med ordførere og medordførere), 
bør udvalget kunne rette forslag direkte til Europa-Kommissionen om tilbagekaldelse eller 
ændring af en markedsføringstilladelse uden først at skulle forelægge sagen for de udvalg, 
der udsteder markedsføringstilladelser (Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler eller 
koordinationsgruppen).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 62 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender agenturet navnene 
på nationale eksperter med dokumenteret 
erfaring i evaluering af lægemidler, som 
står til rådighed for at deltage i 
arbejdsgrupper eller videnskabelige 
rådgivende grupper i et af de udvalg, der er 
nævnt i artikel 56, stk. 1, sammen med 
oplysninger om deres kvalifikationer og 

Medlemsstaterne sender agenturet navnene 
på nationale eksperter med dokumenteret 
erfaring i evaluering af lægemidler, som 
står til rådighed for at deltage i 
arbejdsgrupper eller videnskabelige 
rådgivende grupper i et af de udvalg, der er 
nævnt i artikel 56, stk. 1, sammen med 
oplysninger om deres kvalifikationer og 
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særlige sagkundskaber." særlige sagkundskaber samt om graden af 
deres uafhængighed af 
lægemiddelvirksomheder." 

Or. fr

Begrundelse

Da der er adskillige eksempler på, at beslutninger er blevet ændret, efter at der er nedsat en 
ny "ekspertgruppe", bør man udvise agtpågivenhed for så vidt angår eksistensen af 
interessesammenfald mellem eksperter og lægemiddelvirksomheder. Erklæringer om sådanne 
interesser er ingen garanti for, at de pågældende er uimodtagelige for pression.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18 – afsnit b
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 67 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. Dette udelukker 
ikke, at indehavere af 
markedsføringstilladelser betaler gebyr 
for agenturets udførelse af disse 
aktiviteter."

4. Aktiviteterne i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, 
kommunikationsnettenes drift og 
markedsovervågning skal være under 
bestyrelsens stadige kontrol for at sikre 
agenturets uafhængighed. De skal sikres 
en tilstrækkelig offentlig finansiering 
svarende til de opgaver, der pålægges.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at lægemiddelovervågningen fortsat finansieres af offentlige bevillinger for at 
undgå interessekonflikter - ordlyden af det gamle stk. 4 bør bevares.


