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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-040  
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

Betänkande 
Linda McAvan A7-0153/2010 
Säkerhetsövervakning av humanläkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004)  

 

Förslag till förordning (KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD)) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Beaktandeled 3a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av Europeiska 

datatillsynsmannens yttrande av 

den 22 april 2009
1
, 

 _____________ 
1
 EUT C 229, 23.9.2009, s.19. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Nedsmutsningen av vatten och mark 

med läkemedelsrester är ett växande 

miljö- och folkhälsoproblem. Det bör 

vidtas åtgärder för att övervaka och 

utvärdera läkemedlens negativa 

miljöeffekter, även sådana som påverkar 

folkhälsan. 

 Kommissionen bör på grundval av 

uppgifter från myndigheten, miljöbyrån 

och medlemsstaterna sammanställa en 

rapport om problemets omfattning, 

tillsammans med en bedömning av om 

EU:s läkemedelslagstiftning eller annan 

relevant EU-lagstiftning behöver ändras. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Myndighetens huvuduppgifter när det 

gäller säkerhetsövervakning enligt 

förordning (EG) nr 726/2004 bör kvarstå 

och vidareutvecklas, särskilt i fråga om 

gemenskapens databas för 

säkerhetsövervakning och nätverk för 

databehandling (nedan kallade 

Eudravigilance-databasen) och 

samordningen av medlemsstaternas 

säkerhetsmeddelanden. 

(4) Myndighetens huvuduppgifter när det 

gäller säkerhetsövervakning enligt 

förordning (EG) nr 726/2004 bör kvarstå 

och vidareutvecklas, särskilt i fråga om 

gemenskapens databas för 

säkerhetsövervakning och nätverk för 

databehandling (nedan kallade 

Eudravigilance-databasen), samordningen 

av medlemsstaternas 

säkerhetsmeddelanden och 

tillhandahållandet av information om 

säkerhetsfrågor till allmänheten. 

Motivering 

Konsumenterna har rätt till mer information om säkerhetsövervakningsfrågor och om 
risk/nytta-förhållandet hos deras läkemedel. Myndigheten spelar en viktig roll som tillförlitlig 
oberoende informationskälla. 
 

Ändringsförslag  4 

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 

(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. I stället bör 

Eudravigilance-databasen samtidigt 

underrätta de berörda medlemsstaterna 

om rapporter som lämnats in av 
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allmänheten bör få ta del av den i lämplig 

omfattning. 

innehavare av godkännanden för 

försäljning. 

 För att garantera en hög 

informationskvalitet bör medlemsstaterna 

stödja kompetensutvecklingen inom 

nationella och regionala centrum för 

säkerhetsövervakning av läkemedel. De 

nationella behöriga myndigheterna bör 

samla in rapporterna från dessa centrum 

och 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 på alla officiella EU-språk. 

Motivering 

Medlemsstaterna bör underrättas elektroniskt när innehavare av godkännanden för försäljning 
lämnar in rapporter till Eudravigilance om misstänkta allvarliga biverkningar inom sitt 
territorium, detta som en extra kontroll för att undvika att behöriga nationella myndigheter 
missar eller förbiser denna information.  
 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För ökad öppenhet och insyn i 

säkerhetsövervakningsfrågor bör en 

europeisk webbportal för 

läkemedelssäkerhet skapas och förvaltas av 

myndigheten. 

(6) För ökad öppenhet och insyn i 

säkerhetsövervakningsfrågor bör en 

europeisk webbportal för 

läkemedelssäkerhet skapas och förvaltas av 

myndigheten på alla officiella EU-språk. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att säkerställa att farhågor om 

humanläkemedels säkerhet hanteras på ett 

(9) För att säkerställa att farhågor om 

humanläkemedels säkerhet hanteras på ett 
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harmoniserat sätt bör rådgivande 

kommittén för säkerhetsövervakning och 

riskbedömning av läkemedel biträda 

kommittén för humanläkemedel och den 

samordningsgrupp som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/83/EG av den 

6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel i 

alla frågor som har att göra med 

säkerhetsövervakning av humanläkemedel. 

För att bedömningarna ska vara 

konsekventa och ske kontinuerligt bör det 

slutliga ansvaret för risk/nyttabedömningen 

av humanläkemedel som godkänts i 

enlighet med denna förordning kvarstå hos 

myndighetens kommitté för 

humanläkemedel och hos de myndigheter 

som är behöriga att bevilja godkännanden 

för försäljning. 

harmoniserat sätt bör kommittén för 

humanläkemedel och den 

samordningsgrupp som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/83/EG av den 

6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel ta 

hjälp av rekommendationen från 

kommittén för säkerhetsövervakning och 

riskbedömning av läkemedel i alla frågor 

som har att göra med säkerhetsövervakning 

av humanläkemedel. För att 

bedömningarna ska vara konsekventa och 

ske kontinuerligt bör det slutliga ansvaret 

för risk/nyttabedömningen av 

humanläkemedel som godkänts i enlighet 

med denna förordning kvarstå hos 

myndighetens kommitté för 

humanläkemedel och hos de myndigheter 

som är behöriga att bevilja godkännanden 

för försäljning. 

Motivering 

Om kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel ska vara en 
företrädande kommitté bör den få utökade befogenheter i förhållande till kommittén för 
humanläkemedel och samordningsgruppen. Varken kommittén för humanläkemedel eller 
samordningsgruppen är specialistorgan inom säkerhetsövervakning av läkemedel, utan deras 
jobb är att göra en samlad avvägning av risker och fördelar. Kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör vara det enda organet med ansvar 
för säkerhetsövervakning och riskbedömning, så att man undviker onödiga dubbelroller. 
 

Ändringsförslag  7 

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 

(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, märkta 
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allmänt tillgänglig förteckning över sådana 

läkemedel bör hållas uppdaterad av 

myndigheten. 

med en symbol och en tillhörande 

förklaring i produktresumén och 

bipacksedeln, och en allmänt tillgänglig 

förteckning över sådana läkemedel bör 

hållas uppdaterad av myndigheten. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 20a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) Denna förordning ska gälla utan att 

det påverkar tillämpningen av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter
1
 och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter
2
. För att 

upptäcka, bedöma, förstå och förhindra 

biverkningar, och för att fastställa och 

vidta åtgärder för att minska riskerna och 

öka fördelarna med läkemedel till skydd 

för folkhälsan, bör det vara möjligt att 

hantera personuppgifter inom 

Eudravigilance-systemet om detta sker i 

enlighet med EU:s lagstiftning om 

uppgiftsskydd.  

 __________ 
1 
EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 

 2 
EGT L 8, 12.1.2001, s. 1. 

Motivering 

Förslaget omfattar mycket känsliga personuppgifter som bör vara fullständigt skyddade. Se 
även yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen från april 2009.  
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Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 21a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Syftet att skydda folkhälsan utgör 

ett viktigt allmänintresse som gör det 

motiverat att hantera identifierbara 

hälsouppgifter, så länge detta sker endast 

i nödvändiga fall och om berörda parter 

utvärderar behovet av att hantera sådana 

uppgifter i varje led av 

säkerhetsövervakningen av läkemedel. 

Motivering 

Förslaget omfattar ytterst känsliga personuppgifter som bör ges fullt skydd. Dock bör det vara 
möjligt att hantera personuppgifter inom Eudravigilance-systemet om man samtidigt 
respekterar EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd.  
 

Ändringsförslag  10 

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

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”För fullgörandet av 

säkerhetsövervakningen ska den biträdas 

av den rådgivande kommitté för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel som avses i artikel 56.1 aa.” 

”För fullgörandet av 

säkerhetsövervakningen ska den ta hjälp 

av rekommendationen från den kommitté 

för säkerhetsövervakning och 

riskbedömning av läkemedel som avses i 

artikel 56.1 aa.” 

 Ordet ”rådgivande” bör utgå från namnet 
på kommittén för säkerhetsövervakning 
och riskbedömning av läkemedel, så att 
kommitténs befogenheter återspeglas 
bättre. 

 Om ändringen antas ska namnet ändras i 
hela texten. 

Motivering 

Om kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel ska vara en 
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företrädande kommitté bör den få utökade befogenheter i förhållande till kommittén för 
humanläkemedel. Kommittén för humanläkemedel är inte något specialistorgan inom 
säkerhetsövervakning av läkemedel, utan dess jobb är att göra en samlad avvägning av risker 
och fördelar. Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör vara 
det enda organet med ansvar för säkerhetsövervakning och riskbedömning så att man undviker 
onödiga dubbelroller. 
 

Ändringsförslag  11 

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

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Sedan ett godkännande för försäljning 

har beviljats får myndigheten, vid farhågor 

om att det finns risker med ett godkänt 

läkemedel, kräva att innehavaren av 

godkännandet för försäljning gör en 

säkerhetsstudie efter det att produkten 

godkänts. Kravet ska vara skriftligt, 

innehålla en utförlig motivering samt ange 

syftet med och tidsfristen för att genomföra 

och lämna in studien. 

1. Sedan ett godkännande för försäljning 

har beviljats får myndigheten kräva att 

innehavaren av godkännandet för 

försäljning gör en säkerhetsstudie efter det 

att produkten godkänts, eller säkerhets- 

och effektstudier efter det att produkten 

godkänts om viktiga frågor om 

läkemedlets effekt kvarstår eller om 

vetenskapliga framsteg i förståelsen av 

sjukdomen eller i de kliniska metoderna 

avsevärt ändrar tidigare 

effektutvärderingar. Kommissionen ska 

tillhandahålla riktlinjer för detta. 

 Kravet ska vara skriftligt, innehålla en 

utförlig motivering samt ange syftet med 

och tidsfristen för att genomföra och lämna 

in studien. 

 På grundval av uppgifter från 

myndigheten och medlemsstaterna ska 

kommissionen även sammanställa en 

rapport inriktad på begreppet klinisk 

effekt, studier och uppgifter som krävs 

samt utvärderingsmetoder. 

Motivering 

För närvarande blir de flesta läkemedel föremål för någon form av säkerhetsstudier som görs 
efter det att produkten godkänts som en extra säkerhetsåtgärd. Alltmedan ett läkemedel 
övervakas med avseende på säkerhet under hela sin livslängd kontrolleras däremot effekten 
endast en gång, i samband med godkännandet. Det bör vara möjligt att även övervaka effekten 
efter godkännandet – med verkliga människor och under verkliga förhållanden. 
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Ändringsförslag  12 

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

Artikel 10a – 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 drar tillbaka 

kravet ska den i detalj ange skälen till sitt 

beslut och vederbörligen registrera 

beslutet. 

Motivering 

För närvarande blir de flesta läkemedel föremål för någon form av säkerhetsstudier som görs 
efter det att produkten godkänts som en extra säkerhetsåtgärd. Samtidigt som 
säkerhetsövervakning sker under läkemedlets hela livslängd kontrolleras däremot effekten 
endast en gång, i samband med godkännandet. Det bör vara möjligt att även övervaka effekten 
efter godkännandet – med verkliga människor och under verkliga förhållanden. 
 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 5 – led b 
Förordning (EG) nr 726/2004 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. ”Ett förnyat godkännande för försäljning 

ska gälla utan tidsbegränsning, såvida inte 

den nationella behöriga myndigheten av 

skäl som är motiverade med hänsyn till 

säkerhetsövervakningen eller otillräcklig 

exponering för produkten beslutar om 

ytterligare ett femårigt förnyande i enlighet 

med punkt 2.” 

3. ”Ett förnyat godkännande för försäljning 

ska gälla utan tidsbegränsning, såvida inte 

den behöriga myndigheten av skäl som är 

motiverade med hänsyn till 

säkerhetsövervakningen beslutar om 

ytterligare ett femårigt förnyande i enlighet 

med punkt 2.” 
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Motivering 

Fördelarna med en sådan samordnad och förenklad strategi som föreslås i förslaget bör 
bevaras. Det nya förslaget bör inte frångå de förbättringar som införts genom den tidigare 
översynen av läkemedelslagstiftningen, som syftade till att minska antalet förnyelseförfaranden. 
Den ursprungliga ordalydelsen om beslutsmyndigheten bör bevaras. 
 

Ändringsförslag  14 

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

Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kravet ska vara skriftligt, innehålla en 

utförlig motivering och ange tidsfristen för 

att lämna en detaljerad beskrivning av 

riskhanteringssystemet. 

Kravet ska vara skriftligt, innehålla en 

utförlig motivering baserad på 

vetenskapliga argument och ange 

tidsfristen för att lämna en detaljerad 

beskrivning av riskhanteringssystemet. 

Motivering 

En begäran om en detaljerad beskrivning av riskhanteringssystemet bör grundas på 
vetenskapliga skäl. Kommissionens förslag är inte tillräckligt tydligt på den punkten. 
 

Ändringsförslag  15 

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 ska stödja 

kompetensutvecklingen inom nationella 

och regionala centrum för 

säkerhetsövervakning av läkemedel. De 
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nationella behöriga myndigheterna ska 

samla in rapporterna från dessa centrum 

och sedan överföra uppgifterna till 

Eudravigilance-databasen. 

 

Ändringsförslag  16 

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

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2 

 

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 i 

lämplig omfattning, samtidigt som 

personuppgifter skyddas. Myndigheten ska 

arbeta tillsammans med alla aktörer, 

däribland forskningsinstitutioner, hälso- 

och sjukvårdspersonal samt patient- och 

konsumentorganisationer, för att 

fastställa vad som ska anses utgöra 

”tillgång i lämplig omfattning” till 

Eudravigilance-databasen. 

Motivering 

Föredraganden håller med om att EMEA inte på egen hand bör definiera ”tillgång i lämplig 
omfattning” till Eudravigilance-databasen, utan att även berörda parter bör involveras. 
Däremot anser hon inte att fullständiga uppgifter i stället för sammanställda uppgifter bör vara 
allmänt tillgängliga online, eftersom databasen kommer att innehålla biverkningsrapporter som 
är obekräftade. Vidare konstaterar föredraganden att artikel 24 i förordningen slår fast att 
allmänheten ska få tillgång till enskilda biverkningsrapporter på begäran. 
 

Ändringsförslag  17 

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 

Myndigheten ska i samarbete med 

medlemsstaterna och alla berörda parter 
utarbeta standardblanketter och 
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hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 

kan använda för att rapportera misstänkta 

biverkningar. 

standardförfaranden, inklusive blanketter 

i webbformat, som hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter kan 

använda för att rapportera misstänkta 

biverkningar. 

 För att kunna garantera spårbarheten hos 

biologiska läkemedel som förskrivs, 

dispenseras eller säljs på EU:s territorium 

ska standardblanketterna och 

standardförfarandena inbegripa namnet 

på innehavaren av godkännandet för 

försäljning, det internationella generiska 

namnet (INN), läkemedelsnamnet i 

enlighet med definitionen i artikel 1.2 

samt tillverkningsnumret. 

 
Myndigheten ska även ställa andra medel 

till allmänhetens förfogande, så att 

patienter ges möjlighet att anmäla 

biverkningar, till exempel ett särskilt 

telefonnummer eller en särskild 

e-postadress. 

 Alla EU-medborgare ska ha möjlighet att 

rapportera via nätet på sitt modersmål. 

Motivering 

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is fundamental 
to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological medicinal products 
compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to provide a number of 
identifiers to clearly distinguish the products available on the market.  

Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected adverse 
events which shall include means to accurately identify biological medicinal products and both 
strengthen and harmonize reporting requirements for such products.  

 

Ändringsförslag  18 

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

Artikel 26 – stycke 1 

 

Kommissionens textförslag Ändringsförslag 

1) Ledamöterna i de kommittéer som avses 

i artikel 56.1 a och aa i denna förordning 

och ledamöterna i den samordningsgrupp 

1) Ledamöterna i de kommittéer som avses 

i artikel 56.1 a och aa i denna förordning 

och ledamöterna i den samordningsgrupp 



 

 

 PE446.603/ 12 

 SV 

som avses i artikel 27 i direktiv 

2001/83/EG (nedan kallad 

samordningsgruppen), deras 

yrkeskvalifikationer samt förklaringar i 

enlighet med artikel 63.2 i denna 

förordning. 

som avses i artikel 27 i direktiv 

2001/83/EG (nedan kallad 

samordningsgruppen), deras 

yrkeskvalifikationer samt deras 

förklaringar om intressen i enlighet med 

artikel 63.2 i denna förordning. 

Motivering 
 
Many colleagues support a greater degree of transparency than is provided for in the 
Commission's proposal. The rapporteur supports nearly all of these amendments, and, by 
extension, does not support any attempt to dilute what the Commission proposes should be 
made public. 
The rapporteur supports full details of every PRAC, CHMP and Coordination Group meeting 
to be made public, including details of votes and minority opinions. This is already required by 
Article126b of this same Directive, but is not implemented: “Member States shall ensure that 
the competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. The USA Food 
and Drugs Association does make this information public - both in theory and in practice. 
The web portal should also include a link to EMEA's European Public Assessment Report 
(EPAR) database, set up by article 13(3) of the Regulation: 
http://www.ema.europa.eu/htms/human/epar/eparintro.htm. The EPAR summaries are one-
page information sheets about every centrally-authorised medicinal product. They set out what 
the medicine is, what it's for, what are the risks and benefits, why it was approved, the scientific 
discussions surrounding it, and the procedural steps involved before and after its authorisation. 
Both the EPAR and the EudraPharm websites should be promoted, in order to raise awareness 
amongst patients of these useful sources of independent information about medicinal products. 
This compromise amendment should be read in conjunction with compromise amendment 6 on 
the Directive - as article 106 of the Directive sets out what Member States are responsible for 
publishing on their national web portal, and article 26 of the Regulation sets out what the 
Agency is responsible for publishing on the (linked) European web portal. 
N.B. Amendment 217 of the Directive has also been included in this compromise, although will 
have to be voted separately in the voting list for the Directive. 
 

Ändringsförslag  19 

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

Artikel 26 – stycke 1 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) En sammanfattning av varje möte i de 

kommittéer som avses i artikel 56.1 a och 

aa i denna förordning och i 

samordningsgruppen, avseende 

2) Detaljerade uppgifter om varje möte i 

de kommittéer som avses i artikel 56.1 a 

och aa i denna förordning och i 

samordningsgruppen, avseende 

säkerhetsövervakning, bland annat 
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säkerhetsövervakning. dagordningar och protokoll från varje 

möte, tillsammans med de beslut som 

fattats. 

Motivering 

Se motiveringen till artikel 26.1. 

Ändringsförslag  20 

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

Artikel 26 – stycke 1 - led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3) Riskhanteringssystem för läkemedel 

som godkänts i enlighet med denna 

förordning. 

3) Riskhanteringssystem, och en 

användarvänlig sammanfattning av dessa, 

för läkemedel som godkänts i enlighet med 

denna förordning. 

Motivering 

Se motiveringen till artikel 26.1. 

Ändringsförslag  21 

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

Artikel 26 – stycke 1 - led 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a) En länk till myndighetens 

EudraPharm-databas, som ska innehålla 

den senast uppdaterade elektroniska 

versionen av bipacksedeln och 

produktresumén för alla existerande och 

nya läkemedel som godkänts i enlighet 

med denna förordning och direktiv 

2001/83/EG, samt en länk till 

myndighetens databas för 

sammanfattningar av offentliga 

europeiska utredningsprotokoll, vilken 

innehåller faktablad om centralt 

godkända produkter. Myndigheten eller 

de behöriga myndigheterna ska ge allmän 

spridning åt dessa båda källor. 
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Motivering 

Se motiveringen till artikel 26.1. 

Ändringsförslag  22 

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

Artikel 26 – stycke 1 - led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4) En förteckning över läkemedel som står 

under noggrann övervakning enligt 

artikel 23 i denna förordning. 

4) En förteckning över läkemedel enligt 

artikel 23 i denna förordning. 

Motivering 

Se motiveringen till artikel 26.1. 
 

Ändringsförslag  23 

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

Artikel 26 – stycke 1 - led 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6) Information om hur man rapporterar 

misstänkta läkemedelsbiverkningar, och 

standardblanketter i webbformat som 

hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 

kan använda för dessa rapporter. 

6) Information om hur man rapporterar 

misstänkta läkemedelsbiverkningar, och 

standardblanketter som hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter kan 

använda för dessa rapporter. 

Motivering 

Se motiveringen till artikel 26.1. 
 

Ändringsförslag  24 

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

Artikel 26 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Innan portalen lanseras, och vid senare 

översyner, ska myndigheten samråda med 

berörda parter (däribland patient- och 

konsumentgrupper, hälso- och 

sjukvårdspersonal och företrädare för 

industrin). 

Motivering 

Se motiveringen till artikel 26.1. 
 

Ändringsförslag  25 

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

Artikel 27 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Myndigheten ska bevaka utvald 

medicinsk litteratur med avseende på 

rapporter om misstänkta biverkningar av 

humanläkemedel som innehåller vissa 

aktiva substanser. Den ska offentliggöra 

förteckningen över de aktiva substanser 

som övervakas och de publikationer som 

bevakas. 

1. Myndigheten ska bevaka utvald 

medicinsk litteratur med avseende på 

rapporter om misstänkta biverkningar av 

humanläkemedel som innehåller vissa 

aktiva substanser. Den ska offentliggöra 

förteckningen över de aktiva substanser 

som övervakas och de publikationer som 

bevakas. Myndigheten ska bevaka all 

medicinsk litteratur med avseende på 

rapporter om misstänkta biverkningar av 

humanläkemedel som innehåller 

väletablerade aktiva substanser. 

Motivering 

Förslaget innebär att innehavaren av godkännandet för försäljning ska bevaka Eudravigilance-
databasen för att ha uppsikt över vad Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har täckt in 
och sedan själv bevaka annan medicinsk litteratur som inte blivit utvald och läkemedel som inte 
täckts in. För väletablerade aktiva substanser kan Europeiska läkemedelsmyndigheten utföra 
detta arbete eftersom de databaser som söks igenom sammanfaller med dem som söks igenom 
av alla innehavare av godkännande för försäljning som har gemensamma väletablerade 
substanser. Att begära att Europeiska läkemedelsmyndigheten ska utföra detta arbete för alla 
väletablerade substanser är därför en rimlig och effektiv åtgärd (bara en gång). 
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Ändringsförslag  26 

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

Artikel 28 – punkt 3 – stycke 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Den ska avge en rekommendation till 

kommittén för humanläkemedel på 

grundval av utredningsprotokollet. 

Motivering 

Synpunkterna från kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör 
väga tyngre inom kommittén för humanläkemedel, som bör kunna avvisa dess rekommendation 
endast om den motiverar sitt beslut på vetenskapliga och folkhälsomässiga grunder. 
 

Ändringsförslag  27 

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

Artikel 28 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Inom 30 dagar efter mottagandet av 

rapporten från rådgivande kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel ska kommittén för 

humanläkemedel behandla rapporten och 

anta ett yttrande om bibehållande, ändring, 

tillfälligt återkallande eller upphävande av 

det berörda godkännandet för försäljning. 

4. Inom 30 dagar efter mottagandet av 

rekommendationen från kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel ska kommittén för 

humanläkemedel anta ett yttrande om 

bibehållande, ändring, tillfälligt 

återkallande eller upphävande av det 

berörda godkännandet för försäljning. 

 Kommittén för humanläkemedel ska anta 

ett yttrande som får skilja sig från 

rekommendationen från kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel endast om det finns starka 

vetenskapliga och folkhälsomässiga skäl 

till detta. Kommittén för humanläkemedel 

ska redogöra för dessa skäl i en 

motivering som den bifogar yttrandet. 

Om det enligt yttrandet behövs 

lagstiftningsåtgärder ska kommissionen 

anta ett beslut om ändring, tillfälligt 

Om det enligt yttrandet behövs 

lagstiftningsåtgärder ska kommissionen 

anta ett beslut om ändring, tillfälligt 
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återkallande eller upphävande av 

godkännandet för försäljning. Artikel 10 i 

denna förordning ska gälla för antagandet 

av det beslutet. Om kommissionen antar ett 

sådant beslut får den också anta ett beslut 

som riktas till medlemsstaterna, i enlighet 

med artikel 127a i direktiv 2001/83/EG.” 

återkallande eller upphävande av 

godkännandet för försäljning. Artikel 10 i 

denna förordning ska gälla för antagandet 

av det beslutet. Om kommissionen antar ett 

sådant beslut får den också anta ett beslut 

som riktas till medlemsstaterna, i enlighet 

med artikel 127a i direktiv 2001/83/EG.” 

Motivering 

Synpunkterna från kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel bör 
väga tyngre inom kommittén för humanläkemedel, som bör kunna avvisa dess rekommendation 
endast om man motiverar sitt beslut på vetenskapliga och folkhälsomässiga grunder. 
 

Ändringsförslag  28 

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

Artikel 28 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. De yttranden och beslut som avses i 

punkterna 3–5 i denna artikel ska 

offentliggöras i den europeiska webbportal 

för läkemedelssäkerhet som avses i 

artikel 26. 

6. De slutliga yttranden och slutliga beslut 

som avses i punkterna 3–5 i denna artikel 

ska offentliggöras i den europeiska 

webbportal för läkemedelssäkerhet som 

avses i artikel 26. 

Motivering 

Informationen till allmänheten på webbportalen bör vara fullständig men inte komplicerad. 
 

Ändringsförslag  29 

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

Artikel 28a – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Som ett led i denna bedömning får 

kommittén för säkerhetsövervakning och 

riskbedömning av läkemedel genomföra 

en offentlig utfrågning. 

 Sådana offentliga utfrågningar ska 

tillkännages genom den europeiska 
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webbportalen för läkemedelssäkerhet. 

Tillkännagivandet ska innehålla 

information om hur innehavarna av 

godkännanden för försäljning och 

allmänheten kan delta.  

 Myndigheten ska ge alla som begär det 

möjlighet att delta i utfrågningen, 

antingen på plats eller med hjälp av 

webbteknik. 

 Om en innehavare av godkännande för 

försäljning eller någon annan person som 

tänker lämna information har uppgifter 

som rör affärshemligheter och som är 

relevanta för den fråga som förfarandet 

gäller, kan vederbörande begära att få 

lämna uppgifterna till kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel vid en sluten utfrågning. 

Motivering 

Denna ändring är identisk med en ändring till direktivet. Härigenom kan kommittén för 
säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel, om den så finner lämpligt, dra nytta av 
offentliga utfrågningar vid bedömningen av mediciner som godkänts både via centraliserade 
och decentraliserade förfaranden. 
 

 

Ändringsförslag  30 

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

Artikel 28d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

På begäran av kommissionen ska 

myndigheten i samarbete med 

medlemsstaterna delta i den internationella 

harmoniseringen och standardiseringen av 

tekniska åtgärder avseende 

säkerhetsövervakning.  

På begäran av kommissionen ska 

myndigheten, i samarbete med 

medlemsstaterna och alla berörda parter, 

delta i den internationella harmoniseringen 

och standardiseringen av tekniska åtgärder 

avseende säkerhetsövervakning. Detta 

arbete ska utgå från patienternas behov 

och bedrivas vetenskapligt. 
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Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att skapa överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 
108 i direktiv 2001/83/EG. 
 

Ändringsförslag  31 

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

Artikel 28f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Myndigheten ska genomföra regelbundna 

granskningar av sin säkerhetsövervakning 

och rapportera resultaten till styrelsen 

vartannat år. 

Myndigheten ska genomföra regelbundna 

oberoende granskningar av sin 

säkerhetsövervakning och rapportera 

resultaten till styrelsen vartannat år. 

Motivering 
I texten till förslaget till direktiv föreslås oberoende granskningar för medlemsstaterna 
(ändringsförslag 13). I förslaget till förordning finns en liknande text i artikel 28f avseende 
myndigheten, som bör ändras på samma sätt för att förslagen ska stämma överens. 

Ändringsförslag  32 

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

Artikel 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta de ändringar som 

kan behövas för att uppdatera 

bestämmelserna i detta kapitel med 

hänsyn till vetenskapliga och tekniska 

framsteg. 

utgår 

Dessa åtgärder, som har till syfte att 

ändra icke väsentliga delar av denna 

förordning, ska antas i enlighet med det 

föreskrivande förfarande med kontroll 

som avses i artikel 87.2a. 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 12 – led a 
Förordning (EG) nr 726/2004 

Artikel 56 – punkt 1 – led aa 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”aa) rådgivande kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel, som ska ansvara för 

rådgivning till kommittén för 

humanläkemedel och samordningsgruppen 

i alla frågor som rör säkerhetsövervakning 

av humanläkemedel,” 

”aa) kommittén för säkerhetsövervakning 

och riskbedömning av läkemedel, som ska 

ansvara för en rekommendation till 

kommittén för humanläkemedel och 

samordningsgruppen i alla frågor som rör 

säkerhetsövervakning av 

humanläkemedel,” 

Motivering 

Denna ändring är i linje med ändringsförslagen 3 och 4. 
 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 12 – led ba (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004 

Artikel 56 – punkt 1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Led g ska ersättas med följande: 

  ”g) en verkställande generaldirektör vars 
befogenheter fastställs i artikel 64,” 

Motivering 

Detta förtydligande återspeglar myndighetens struktur, storlek och ansvar. Under de senaste 
åren har mängden uppgifter ökat betydligt. I dag är myndigheten den näst största EU-
myndigheten med 600 anställda. Därför ska beteckningen verkställande direktör ersättas av 
beteckningen verkställande generaldirektör och ändras i hela förordningen. 
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Ändringsförslag  35 

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

Artikel 61a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Rådgivande kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel ska bestå av 

1. 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) tio ledamöter och tio suppleanter som 

utses av styrelsen efter samråd med de 

behöriga nationella myndigheterna och på 

grundval av relevant sakkunskap inom 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av humanläkemedel i enlighet med 

punkt 2. 

b) fem ledamöter och fem suppleanter som 

utnämns av kommissionen, på grundval av 

en offentlig inbjudan till intresseanmälan 

och efter samråd med Europaparlamentet. 

b) sju ytterligare ledamöter och fem 

suppleanter som utnämns av 

kommissionen, däribland minst en 

företrädare för hälso- och 

sjukvårdspersonal och minst en 

företrädare för patienter, på grundval av 

en offentlig inbjudan till intresseanmälan 

och efter samråd med Europaparlamentet. 

 En medlemsstat får begära att en annan 

medlemsstat ska företräda den 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 mot bakgrund 

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 

 

Motivering 

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should have 
the opportunity to send additional representatives from the national competent authorities to 
attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional members appointed 
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by the Commission should include at least two members from patient and health care 
representatives. This follows the precedent set by the following EMEA committees: the 
Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the Committee for 
Advanced Therapies.  
 

Ändringsförslag  36 

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

Artikel 61a – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) en företrädare för och en suppleant 

från myndighetens arbetsgrupp för 

patienter och konsumenter samt en 

företrädare för och en suppleant från 

myndighetens arbetsgrupp för hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Motivering 

Det är viktigt att använda alla tillgängliga experter inom EMEA för att förenkla det praktiska 
genomförandet av förslaget. Genom att alla berörda aktörer är närvarande uppfylls de krav på 
garantier och öppenhet som fordras för skyddet av hälsan och för medborgarnas 
välbefinnande. 
 

Ändringsförslag  37 

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

Artikel 61a – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Företrädare för de behöriga nationella 

myndigheterna ska ha rätt att delta i 

samtliga möten i rådgivande kommittén 

för säkerhetsövervakning och 

riskbedömning av läkemedel för att bidra 

till att myndighetens uppgifter i lämplig 

utsträckning samordnas med det arbete 

som utförs av de behöriga nationella 

myndigheterna. De får lämna 

klargöranden eller information på 

begäran men får inte försöka påverka 

6. Företrädare för de behöriga nationella 

myndigheterna ska ha rätt att delta i 

samtliga möten i kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel och att delta i diskussioner 

för att bidra till att myndighetens uppgifter 

i lämplig utsträckning samordnas med det 

arbete som utförs av de behöriga nationella 

myndigheterna.” 
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diskussionerna.” 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 61a.1. 
 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 15 – led b 
Förordning (EG) nr 726/2004 

Artikel 62 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska till myndigheten 

sända en förteckning över sådana 

nationella experter med styrkt erfarenhet av 

prövning av läkemedel som kan medverka 

i arbetsgrupper eller rådgivande grupper av 

vetenskapliga experter inom någon av de 

kommittéer som avses i artikel 56.1, och i 

förteckningen även uppge experternas 

meriter och deras särskilda 

kompetensområden. 

Medlemsstaterna ska till myndigheten 

sända en förteckning över sådana 

nationella experter med styrkt erfarenhet av 

prövning av läkemedel som kan medverka 

i arbetsgrupper eller rådgivande grupper av 

vetenskapliga experter inom någon av de 

kommittéer som avses i artikel 56.1, och i 

förteckningen även uppge experternas 

meriter och deras särskilda 

kompetensområden samt i vilken grad de 

är oberoende av läkemedelsföretagen. 

Motivering 

Flera beslut som har ändrats till följd av inrättandet av nya expertgrupper ger anledning till en 
försiktig hållning med hänsyn till de intressen som kopplar samman sådana experter och 
läkemedelsföretag. Förklaringar om sådana kopplingar är inte tillräckliga för att befria 
experterna från påtryckningar. 
 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 18 – led b 
Förordning (EG) nr 726/2004 

Artikel 67 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Verksamhet som rör 

säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 

och marknadsövervakning ska stå under 

ständig kontroll av styrelsen, så att 

myndighetens oberoende garanteras. Detta 

4. Verksamhet som rör 

säkerhetsövervakning, kommunikationsnät 

och marknadsövervakning ska stå under 

ständig kontroll av styrelsen, så att 

myndighetens oberoende garanteras. Detta 
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ska inte utgöra något hinder för att ta ut 

avgifter från innehavarna av godkännanden 

för försäljning för myndighetens 

fullgörande av dessa uppgifter. 

ska inte utgöra något hinder för att ta ut 

avgifter från innehavarna av godkännanden 

för försäljning för myndighetens 

fullgörande av dessa uppgifter, under 

förutsättning att dess oberoende strikt 

garanteras. 

Motivering 

Föredraganden ställer sig bakom delar av ändringsförslag 81, nämligen att 
säkerhetsövervakning av läkemedel kan vara avgiftsfinansierad endast om de nationella 
behöriga myndigheternas oberoende garanteras. 
 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 2 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kravet i artikel 11.3a och 

artikel 59.1 aa i direktiv 2001/83/EG, 

ändrat genom direktiv …/…/EG, på att en 

sammanfattning av den information som 

krävs för säker och effektiv användning 

av läkemedlet ska finnas i 

sammanfattningen av produktens 

egenskaper och bipacksedeln och som 

gäller läkemedel som godkänts enligt 

förordning (EG) nr 726/2004 i enlighet 

med artikel 9.4 a och d i den 

förordningen, ska tillämpas på 

godkännanden för försäljning som 

beviljats före det datum som anges i 

artikel 3 andra stycket i den här 

förordningen från och med det datum 

godkännandet förnyas eller efter 

utgången av en treårsperiod från och med 

det datumet, beroende på vilket datum 

som infaller först. 

utgår 

Motivering 

Detta ändringsförslag är i linje med föredragandens ändring till artiklarna 11.3 a och 59.1 aa i 
direktiv 2001/83/EG.  
 

 

 

 


