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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 
Skäl 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) I syfte att sörja för öppenhet i fråga om 

övervakningen av godkända läkemedel bör 

man se till att systematiskt införa 

läkemedel som omfattas av 

säkerhetsvillkor efter godkännandet i den 

förteckning över läkemedel som ska 

övervakas ytterligare vilken upprättas 

genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 726/2004 av den 

31 mars 2004 om inrättande av 

gemenskapsförfaranden för godkännande 

av och tillsyn över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet, i dess lydelse enligt 

förordning (EU) nr 1235/2010. 

(1) I syfte att sörja för öppenhet i fråga om 

övervakningen av godkända läkemedel bör 

man se till att systematiskt införa 

läkemedel som omfattas av vissa 

säkerhetsvillkor efter godkännandet i den 

förteckning över läkemedel som ska 

övervakas ytterligare vilken upprättas 

genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 726/2004 av den 

31 mars 2004 om inrättande av 

gemenskapsförfaranden för godkännande 

av och tillsyn över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet, i dess lydelse enligt 

förordning (EU) nr 1235/2010. 
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Ändringsförslag  2 

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

Artikel 23 – punkt 1 – leden c och d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) i läkemedel som godkänts i enlighet med 

denna förordning, på de villkor som avses i 

artikel 9.4 c, ca, cb och cc eller i 

artiklarna 10a, 14.7, 14.8 och 21.2, 

c) i läkemedel som godkänts i enlighet med 

denna förordning, på de villkor som avses i 

artikel 9.4 cb och cc eller i artiklarna 10a, 

14.7 och 14.8, 

d) i läkemedel som godkänts i enlighet med 

direktiv 2001/83/EG, på de villkor som 

avses i artiklarna 21a, 22, 22a och 104a i 

det direktivet. 

d) i läkemedel som godkänts i enlighet med 

direktiv 2001/83/EG, på de villkor som 

avses i artikel 21a b, c och f eller i 

artiklarna 22 och 22a i det direktivet. 

Motivering 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 
most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 
meaning.  

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 
all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 
subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)1;  
• a PAES 2;  
• stricter-than-normal rules on ADR reporting3;  
• a ”conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 4 
• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)5 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of 
Member States and the Commission, after consultation of the PRAC. 
 

                                                 
1
 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a. 

2
 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a. 

3
 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c). 

4
 Regulation article 14(7). 

5
 Regulation article 14(8) and Directive article 22. 
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Ändringsförslag  3 

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

Artikel 23 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. På begäran av kommissionen, och 

efter samråd med kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel, får läkemedel som godkänts 

i enlighet med denna förordning, på de 

villkor som avses i artiklarna 9.4 c och ca 

och 21.2, också uppföras i förteckningen. 

 På begäran av en nationell behörig 

myndighet, och efter samråd med 

kommittén för säkerhetsövervakning och 

riskbedömning av läkemedel, får 

läkemedel som godkänts i enlighet med 

direktiv 2001/83/EG, på de villkor som 

avses i artiklarna 21a d och e och 104a i 

det direktivet, också uppföras i 

förteckningen. 

Motivering 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 
most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 
meaning.  

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 
all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 
subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)1;  
• a PAES 2;  
• stricter-than-normal rules on ADR reporting3;  
• a ”conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 4 
• an ”exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)5 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of 
Member States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

                                                 
1
 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a. 

2
 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a. 

3
 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c). 

4
 Regulation article 14(7). 

5
 Regulation article 14(8) and Directive article 22. 
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Ändringsförslag  4 

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

Artikel 23 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För läkemedel i denna förteckning ska 

det i sammanfattningen av produktens 

egenskaper och på bipacksedeln stå ”Detta 

läkemedel är föremål för kompletterande 

övervakningsåtgärder”. Denna information 

ska föregås av en svart symbol som ska 

väljas av kommissionen efter 

rekommendation från kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel senast den 2 januari 2012 

och ska följas av en lämplig standardiserad 

förklaring.” 

4. För läkemedel i denna förteckning ska 

det i sammanfattningen av produktens 

egenskaper och på bipacksedeln stå ”Detta 

läkemedel är föremål för kompletterande 

övervakningsåtgärder”. Denna information 

ska föregås av en svart symbol som ska 

väljas av kommissionen efter 

rekommendation från kommittén för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning 

av läkemedel senast 2 juli 2013 och ska 

följas av en lämplig standardiserad 

förklaring.” 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag korrigeras ett misstag i ordalydelsen i den gällande rättsakten. 
Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning inrättas inte förrän i juli 2012, och 
tidsfristen på 12 månader bör därför påbörjas då. 
 

Ändringsförslag  5 

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

Artikel 67 - punkt 3 - stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) I artikel 67.3 ska följande stycken 

läggas till:  

 ”Genom undantag från artikel 70.1 ska 

kommissionen specificera de avgifter som 

krävs för läkemedelsmyndighetens 

tjänster i samband med 

säkerhetsövervakning av läkemedel och 

för samordningsgruppens tjänster i 

samband med fullgörandet av dess 

uppgifter enligt första stycket. 
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 För detta ändamål ska kommissionen, 

efter samråd med 

läkemedelsmyndigheten, genom 

delegerade akter, i enlighet med 

artikel 87ba och med förbehåll för de 

villkor som anges i artikel 87c och 87d, 

anta åtgärder som kompletterar 

tredje stycket när det gäller strukturen 

och nivån på dessa avgifter.” 

Motivering 
 
För att se till att de nya bestämmelserna avseende säkerhetsövervakning av läkemedel 
genomförs fullt ut måste Europeiska läkemedelsmyndigheten omgående ges befogenhet att ta ut 
avgifter från innehavare av godkännande för försäljning för att den ska fullgöra sina uppgifter 
avseende säkerhetsövervakning av läkemedel. 
 

Följaktligen bör kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 290 i FEUF i syfte att komplettera bestämmelserna i artikel 67.3 med avseende på 
läkemedelsmyndighetens eller samordningsgruppens tjänster i samband med 
säkerhetsövervakning av läkemedel. 
 

Ändringsförslag  6 

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

Artikel 87b – punkt 1a (ny)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) I artikel 87b ska följande punkt 

införas: 

 ”1a. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 67.3 ska ges till 

kommissionen för en period av fem år 

från och med 1 juli 2012. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen 

av befogenhet senast sex månader före 

utgången av perioden av fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska 

automatiskt förlängas med perioder av 

samma längd, om den inte återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet i enlighet 

med artikel 87c.” 

 

Ändringsförslag  7 
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 4c (nytt) 
Förordning (EG) nr 726/2004 

Artikel 87c – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4c) Artikel 87c.1 ska ersättas med 

följande: 

 ”1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 10b och 67.3 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.”. 

 
 

 

 


