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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring 
med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr
(COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0725),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, og artikel 168, stk. 4, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0365/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Covid-19-pandemien har 



PE680.818v02-00 6/69 PR\1228212DA.docx

DA

fremhævet de risici, som rovdrift på 
dyreliv og andre naturressourcer og det 
accelererede tab af biodiversitet på jorden 
indebærer for menneskers sundhed. 
Omtrent 70 % af nyopståede sygdomme 
og næsten alle kendte pandemier 
(influenza, hiv/aids og covid-19) er 
zoonoser. Disse sygdomme er tiltaget på 
verdensplan gennem de seneste 60 år, og 
der optræder flere og flere zoonotiske 
patogener som følge af menneskelig 
aktivitet og dennes økologiske fodaftryk. 
Ændret arealanvendelse, afskovning, 
urbanisering, udvidelse og intensivering 
af landbruget, handel med vilde dyr og 
forbrugsmønstre bidrager kraftigt til 
denne stigning. Zoonotiske patogener kan 
være bakterielle, virale eller parasitiske, 
eller de kan involvere ukonventionelle 
agenser, med mulighed for at sprede sig 
til mennesker gennem direkte kontakt 
eller gennem fødevarer, vand eller miljøet. 
Nogle sygdomme, herunder hiv/aids, 
begynder som en zoonose, men muterer 
senere til rent menneskelige typer. Andre 
zoonoser kan forårsage tilbagevendende 
sygdomsudbrud, herunder 
ebolavirussygdommen og salmonellose. 
Atter andre, herunder coronavirus, som 
forårsager covid-19, har potentiale til at 
forårsage globale pandemier. Ifølge Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) anslås det, at 
der findes 1,7 mio. hidtil uopdagede virus 
i pattedyr og fugle som værtsdyr. Af disse 
virus kan mellem 631 000 og 827 000 
have evne til at inficere mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Som det er anerkendt af 
Verdenssundhedsorganisationen, 
inficerer mange af de samme mikrober 
dyr og mennesker, og indsatser inden for 
kun én sektor kan derfor ikke forebygge 
eller eliminere problemet. Sygdomme kan 
overføres fra mennesker til dyr eller 
omvendt og skal derfor bekæmpes hos 
dem begge under udnyttelse af potentielle 
synergier inden for forskning og 
behandling. Covid-19-pandemien er et 
klart eksempel på behovet for at styrke 
anvendelsen af One Health-tilgangen i 
EU for at opnå bedre resultater for 
folkesundheden, eftersom 
folkesundheden, som det fremgår af 
EU4Health-programmet, der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/...1a, er knyttet til 
dyresundheden og miljøet, og indsatser 
for at håndtere sundhedsrisici bør tage 
højde for disse tre dimensioner.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et EU-
handlingsprogram for sundhed 
("EU4Health-programmet") for perioden 
2021-2027 og om ophævelse af forordning 
(EU) nr. 282/2014 (EUT L...).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Covid-19-pandemien har givet helt 
nye erfaringer, der har vist, at Unionen bør 
være mere effektiv med hensyn til at 
forvalte tilgængeligheden af lægemidler og 

(2) Covid-19-pandemien har givet helt 
nye erfaringer, der også har fremhævet 
medlemsstaternes vanskeligheder med at 
håndtere en sådan folkesundhedsmæssig 
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medicinsk udstyr og udvikle medicinske 
modforanstaltninger til håndtering af 
trusler mod folkesundheden. Unionens 
evne til at gøre dette har været stærkt 
hæmmet af manglen på klart definerede 
retlige rammer for forvaltningen af dens 
indsats over for pandemien og samtidig af 
Unionens begrænsede beredskab i tilfælde 
af en folkesundhedsmæssig krisesituation, 
der påvirker et flertal af medlemsstaterne.

krisesituation alene og har vist behovet 
for at styrke EU's koordination og 
kompetence for at være mere effektiv med 
hensyn til at forvalte tilgængeligheden af 
lægemidler og medicinsk udstyr og udvikle 
medicinske modforanstaltninger til 
håndtering af trusler mod folkesundheden. 
Unionens evne til at gøre dette har været 
stærkt hæmmet af manglen på klart 
definerede retlige rammer for forvaltningen 
af dens indsats over for pandemien og 
samtidig af Unionens begrænsede 
beredskab i tilfælde af en 
folkesundhedsmæssig krisesituation, der 
påvirker et flertal af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De ofte komplekse 
forsyningskæder for lægemidler og 
medicinsk udstyr, nationale 
eksportrestriktioner og -forbud, 
grænselukninger, der hindrer den frie 
bevægelighed for disse varer, og 
usikkerhed i forbindelse med udbud og 
efterspørgsel i forbindelse med covid-19-
pandemien har medført betydelige 
hindringer for et velfungerende indre 
marked og for håndteringen af alvorlige 
trusler mod folkesundheden i hele 
Unionen.

(3) Forstyrrelser i forsyningskæderne 
for lægemidler og medicinsk udstyr, hvor 
forsyningskæderne ofte er komplekse som 
følge af internationaliseringen, 
utilstrækkelig produktion af medicinsk 
udstyr og aktive farmaceutiske 
ingredienser i EU, indførelse af nationale 
eksportrestriktioner og -forbud, 
grænselukninger, der hindrer den frie 
bevægelighed for disse varer, og 
usikkerhed i forbindelse med udbud og 
efterspørgsel i forbindelse med covid-19-
pandemien har medført betydelige 
hindringer for et velfungerende indre 
marked og dermed for håndteringen af 
alvorlige trusler mod folkesundheden i hele 
Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Problemet med mangel på 
lægemidler har længe været en prioritet for 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, 
som det fremgår af adskillige betænkninger 
fra Europa-Parlamentet11 samt drøftelser 
under de seneste formandskaber for Rådet 
for Den Europæiske Union.

(4) Håndteringen af problemet med 
mangel på lægemidler har længe været en 
prioritet for medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, som det fremgår af adskillige 
betænkninger fra Europa-Parlamentet11 
samt drøftelser under de seneste 
formandskaber for Rådet for Den 
Europæiske Union.

__________________ __________________
11 Europa-Parlamentets beslutning af 17. 
september 2020 om manglen på 
lægemidler – håndtering af et voksende 
problem (2020/2071 (INI)).

11 Europa-Parlamentets beslutning af 17. 
september 2020 om manglen på 
lægemidler – håndtering af et voksende 
problem (2020/2071 (INI)).

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Mangel på lægemidler udgør en 
voksende trussel mod folkesundheden 
med alvorlig indvirkning på 
sundhedssystemerne og på patienternes 
ret til adgang til passende 
lægebehandling. Øget global efterspørgsel 
og covid-19-pandemien har forværret 
manglen på lægemidler yderligere, hvilket 
svækker sundhedssystemerne i 
medlemsstaterne og fører til alvorlige 
risici for patienternes sundhed og 
behandling, herunder forværring af 
sygdom og symptomer, længere 
forsinkelser eller afbrydelser i pleje og 
behandling, længere 
hospitalsindlæggelser, øget eksponering 
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for falske lægemidler, medicineringsfejl 
eller negative effekter som følge af, at 
utilgængelige lægemidler erstattes med 
alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Covid-19-pandemien har forværret 
problemet med mangler på visse 
lægemidler, der betragtes som kritiske i 
forbindelse med pandemien, og har 
fremhævet de strukturelle begrænsninger i 
Unionens evne til hurtigt og effektivt at 
reagere på sådanne udfordringer under 
folkesundhedskriser.

(5) Covid-19-pandemien har forværret 
problemet med mangler på visse 
lægemidler, der betragtes som kritiske i 
forbindelse med pandemien, og har 
fremhævet både Unionens eksterne 
afhængighed med hensyn til hjemlig 
produktion af lægemidler og medicinsk 
udstyr og den manglende koordinering og 
de strukturelle begrænsninger i Unionens 
evne til hurtigt og effektivt at reagere på 
sådanne udfordringer under 
folkesundhedskriser. Pandemien har 
udstillet manglerne i en model, hvor 40 % 
af de færdige lægemidler, der 
markedsføres i Unionen, kommer fra 
tredjelande, og hvor mellem 60 % og 80 % 
af de kemisk aktive ingredienser 
fremstilles uden for Unionen, primært i 
Kina og Indien, en procentdel, som for 30 
år siden lå på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Covid-19's hurtige udvikling og (6) Covid-19's hurtige udvikling og 
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spredningen af virusset førte til en kraftig 
stigning i efterspørgslen efter medicinsk 
udstyr som f.eks. respiratorer, mundbind 
og covid-19-testkit, mens afbrydelse af 
produktionen eller begrænset kapacitet til 
hurtigt at øge produktionen og 
kompleksiteten i og den globale karakter af 
forsyningskæden for medicinsk udstyr 
havde negative virkninger for udbuddet. 
Disse problemer resulterede i, at nye 
enheder blev involveret i produktionen af 
disse produkter, hvilket efterfølgende 
resulterede i flaskehalse i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen samt 
forekomst af ureglementerede, usikre og i 
visse tilfælde forfalskede produkter. Der 
bør derfor etableres langsigtede strukturer 
hos et relevant EU-organ for at sikre 
monitorering af mangler på medicinsk 
udstyr som følge af en 
folkesundhedsmæssig krisesituation.

spredningen af virusset førte til en kraftig 
stigning i efterspørgslen efter medicinsk 
udstyr som f.eks. respiratorer, mundbind 
og covid-19-testkit, mens afbrydelse af 
produktionen eller begrænset kapacitet til 
hurtigt at øge produktionen og 
kompleksiteten i og den globale karakter af 
forsyningskæden for medicinsk udstyr 
førte til alvorlige 
forsyningsvanskeligheder og i visse 
perioder alvorlige situationer med tomme 
lagre. Disse problemer resulterede i, at nye 
enheder blev involveret i produktionen af 
disse produkter, hvilket efterfølgende 
resulterede i flaskehalse i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen samt 
forekomst af ureglementerede, usikre og i 
visse tilfælde forfalskede produkter. Der 
bør derfor etableres langsigtede strukturer 
hos et relevant EU-organ for at sikre 
ordentlig koordinering og monitorering af 
mangler på medicinsk udstyr, der kan 
opstå under en folkesundhedsmæssig 
krisesituation.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Usikkerhed med hensyn til udbud 
og efterspørgsel og risikoen for mangel på 
essentielle lægemidler og medicinsk udstyr 
under en folkesundhedsmæssig 
krisesituation som covid-19-pandemien 
kan udløse eksportrestriktioner i 
medlemsstaterne og andre nationale 
beskyttelsesforanstaltninger, som kan få 
alvorlige følger for det indre markeds 
funktion. Mangel på lægemidler kan 
desuden medføre alvorlige sundhedsrisici 
for patienter i Unionen på grund af deres 
manglende tilgængelighed, hvilket kan 

(7) Usikkerhed med hensyn til udbud 
og efterspørgsel og risikoen for mangel på 
essentielle lægemidler og medicinsk udstyr 
under en folkesundhedsmæssig 
krisesituation som covid-19-pandemien 
kan udløse eksportrestriktioner i 
medlemsstaterne og andre nationale 
beskyttelsesforanstaltninger, som kan få 
alvorlige følger for det indre markeds 
funktion og dermed forværre 
konsekvenserne for folkesundheden. 
Mangel på lægemidler kan desuden 
medføre alvorlige sundhedsrisici for 
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medføre medicineringsfejl, øget varighed 
af hospitalsindlæggelser og bivirkninger 
forårsaget af administration af uegnede 
lægemidler, der anvendes som erstatning 
for dem, der ikke er til rådighed. For så 
vidt angår medicinsk udstyr kan mangler 
føre til mangel på diagnostiske ressourcer 
med negative følger for 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger, 
manglende behandling eller forværring af 
sygdommen og kan også forhindre 
sundhedspersoner i at udføre deres opgaver 
på passende vis. Sådanne mangler kan også 
have en betydelig indvirkning på 
bekæmpelsen af spredningen af et givet 
patogen, der forårsages af f.eks. 
utilstrækkelige leverancer af covid-19-
testkit. Det er derfor vigtigt at behandle 
spørgsmålet om mangler og at styrke og 
formalisere monitoreringen af kritiske 
lægemidler og kritisk medicinsk udstyr.

patienter i Unionen på grund af deres 
manglende tilgængelighed, hvilket kan 
medføre medicineringsfejl, øget varighed 
af hospitalsindlæggelser og bivirkninger 
forårsaget af administration af uegnede 
lægemidler, der anvendes som erstatning 
for dem, der ikke er til rådighed. For så 
vidt angår medicinsk udstyr kan mangler 
føre til mangel på diagnostiske ressourcer 
med negative følger for 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger, 
manglende behandling eller forværring af 
sygdommen og kan også forhindre 
sundhedspersoner i at udføre deres opgaver 
på passende vis, som det viste sig under 
covid-19-pandemien, med alvorlige 
konsekvenser for sundhedspersonalets 
sundhed. Sådanne mangler kan også have 
en betydelig indvirkning på bekæmpelsen 
af spredningen af et givet patogen, der 
forårsages af f.eks. utilstrækkelige 
leverancer af covid-19-testkit. Det er derfor 
vigtigt at have en passende ramme på EU-
plan til at koordinere medlemsstaternes 
respons med henblik på at behandle 
spørgsmålet om mangler og at styrke og 
formalisere monitoreringen af kritiske 
lægemidler og kritisk medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Sikre og effektive lægemidler, der 
behandler, forebygger eller diagnosticerer 
sygdomme, der forårsager 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, bør 
udvikles og gøres tilgængelige i Unionen 
så hurtigt som muligt i sådanne 
krisesituationer. Covid-19-pandemien har 
også sat fokus på suboptimal koordinering 
og beslutningstagning med hensyn til 

(8) Sikre og effektive lægemidler, der 
behandler, forebygger eller diagnosticerer 
sygdomme, der forårsager 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, bør 
identificeres, udvikles og gøres 
tilgængelige for Unionens borgere så 
hurtigt som muligt i sådanne 
krisesituationer. Covid-19-pandemien har 
også sat fokus på suboptimal koordinering 
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multinationale kliniske forsøg og 
rådgivning på EU-plan om anvendelse af 
lægemidler i nationale programmer for 
anvendelse af et lægemiddel med særlig 
udleveringstilladelse eller uden for deres 
godkendte indikationer i Unionen, hvilket 
har forårsaget forsinkelser i antagelsen af 
forskningsresultater og i udviklingen og 
tilgængeligheden af nye lægemidler eller 
lægemidler til nye formål.

og beslutningstagning med hensyn til 
multinationale kliniske forsøg og 
rådgivning på EU-plan om anvendelse af 
lægemidler i nationale programmer for 
anvendelse af et lægemiddel med særlig 
udleveringstilladelse eller uden for deres 
godkendte indikationer i Unionen, hvilket 
har forårsaget forsinkelser i antagelsen af 
forskningsresultater og i udviklingen og 
tilgængeligheden af nye lægemidler eller 
lægemidler til nye formål.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et mere velfungerende 
indre marked for disse produkter og 
bidrage til et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør der ske en 
indbyrdes tilnærmelse af reglerne for 
monitorering af mangel på lægemidler og 
medicinsk udstyr, og forskning i og 
udvikling af lægemidler, som kan have 
potentiale til at behandle, forebygge eller 
diagnosticere sygdomme, der forårsager 
folkesundhedskriser, bør fremmes.

(10) For at sikre et mere velfungerende 
indre marked for disse produkter og 
bidrage til et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør der ske en 
indbyrdes tilnærmelse og styrkelse af 
reglerne for monitorering af mangel på 
lægemidler og medicinsk udstyr, og 
forskning i og udvikling af lægemidler, 
som kan have potentiale til at behandle, 
forebygge eller diagnosticere sygdomme, 
der forårsager folkesundhedskriser, bør 
fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Denne forordning har til formål at 
sikre et velfungerende indre marked for så 

(11) Denne forordning har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
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vidt angår lægemidler og medicinsk udstyr, 
idet et højt sundhedsbeskyttelsesniveau er 
afgørende i disse mål. Denne forordning 
har desuden til formål at sikre kvalitet, 
sikkerhed og virkning af lægemidler med 
potentiale til at adressere 
folkesundhedsmæssige krisesituationer. 
Disse to mål forfølges samtidigt og er 
uadskilleligt forbundne, og det ene er ikke 
sekundært i forhold til det andet. For så 
vidt angår artikel 114 i TEUF fastsættes i 
denne forordning en ramme for 
monitorering og rapportering vedrørende 
mangel på lægemidler og medicinsk udstyr 
under folkesundhedskriser. For så vidt 
angår artikel 168, stk. 4, litra c), i TEUF 
fastsættes i denne forordning en styrket 
EU-ramme, der skal sikre kvaliteten og 
sikkerheden af lægemidler og medicinsk 
udstyr.

menneskers sundhed ved at sikre et 
velfungerende indre marked for så vidt 
angår lægemidler og medicinsk udstyr 
Denne forordning har desuden til formål at 
sikre kvalitet, sikkerhed og virkning af 
lægemidler med potentiale til at adressere 
folkesundhedsmæssige krisesituationer. 
Disse to mål forfølges samtidigt og er 
uadskilleligt forbundne, og det ene er ikke 
sekundært i forhold til det andet. For så 
vidt angår artikel 114 i TEUF fastsættes i 
denne forordning en ramme for 
monitorering og rapportering vedrørende 
mangel på lægemidler og medicinsk udstyr 
under folkesundhedskriser. For så vidt 
angår artikel 168, stk. 4, litra c), i TEUF 
fastsættes i denne forordning en styrket 
EU-ramme, der skal sikre kvaliteten og 
sikkerheden af lægemidler og medicinsk 
udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kriseberedskabet og 
-styringen vedrørende lægemidler og 
medicinsk udstyr og øge 
modstandsdygtigheden og solidariteten i 
hele Unionen bør de forskellige 
involverede enheders procedurer og 
respektive roller og forpligtelser 
præciseres. Rammen bør være baseret på 
de ad hoc-løsninger, der hidtil er 
identificeret i indsatsen over for covid-19-
pandemien.

(12) For at forbedre kriseberedskabet og 
-styringen vedrørende lægemidler og 
medicinsk udstyr og øge 
modstandsdygtigheden og solidariteten i 
hele Unionen bør de forskellige 
involverede enheders procedurer og 
respektive roller og forpligtelser 
præciseres. Rammen bør være baseret på 
de ad hoc-løsninger, der hidtil er 
identificeret i indsatsen over for covid-19-
pandemien, og som har vist sig at være 
effektive.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør indføres et harmoniseret 
system til monitorering af mangel på 
lægemidler og medicinsk udstyr, som vil 
fremme passende adgang til kritiske 
lægemidler og kritisk medicinsk udstyr i 
forbindelse med folkesundhedsmæssige 
krisesituationer og større hændelser, som 
kan have en alvorlig indvirkning på 
folkesundheden. Dette system bør 
suppleres med forbedrede strukturer med 
henblik på at sikre en hensigtsmæssig 
håndtering af folkesundhedskriser og på at 
koordinere og rådgive om forskning og 
udvikling af lægemidler, der kan have 
potentiale til at adressere 
folkesundhedsmæssige krisesituationer. 
For at lette monitoreringen af og 
rapporteringen om potentielle eller faktiske 
mangler på lægemidler og medicinsk 
udstyr bør agenturet kunne anmode om og 
indhente oplysninger og data fra de berørte 
indehavere af markedsføringstilladelser, 
producenter og medlemsstater gennem 
udpegede kontaktpunkter.

(13) Der bør indføres et harmoniseret 
system til monitorering af mangel på 
lægemidler og medicinsk udstyr, som vil 
fremme passende adgang til kritiske 
lægemidler og kritisk medicinsk udstyr i 
forbindelse med folkesundhedsmæssige 
krisesituationer og adgang til kritiske 
lægemidler under større hændelser, som 
kan have en alvorlig indvirkning på 
folkesundheden. Dette system bør 
suppleres med forbedrede strukturer med 
henblik på at sikre en hensigtsmæssig 
håndtering af folkesundhedskriser og på at 
koordinere og rådgive om forskning og 
udvikling af lægemidler, der kan have 
potentiale til at adressere 
folkesundhedsmæssige krisesituationer. 
For at lette monitoreringen af og 
rapporteringen om potentielle eller faktiske 
mangler på lægemidler og medicinsk 
udstyr bør agenturet kunne anmode om og 
indhente oplysninger og data fra de berørte 
indehavere af markedsføringstilladelser, 
producenter, grossister og medlemsstater 
gennem udpegede kontaktpunkter.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at lette forebyggelsen, 
monitoreringen af og rapporteringen om 
mangler på lægemidler er det imidlertid 
nødvendigt, at EU og medlemsstaterne 
etablerer en elektronisk platform, som er i 
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stand til at tracke og trace lægemidler 
gennem hele forsyningskæden og 
fastsætte størrelsen af de eksisterende 
lagre på et givet tidspunkt samt den 
aktuelle efterspørgsel og levere data til at 
opdage, forudsige og forebygge mangler 
på lægemidler. For at lette udviklingen af 
et sådant system kan der læres af 
erfaringerne fra projekter som CISMED, 
finansieret af Unionen gennem Horisont 
Europa. Platformen bør give de nationale 
kompetente myndigheder realtidsadgang 
til uopfyldte efterspørgsler fra grossister, 
lokale apoteker og hospitalsapoteker og 
give præcise data med henblik på at 
forstå, hvordan forsyningskæden 
fungerer, og foregribe potentielle mangler 
på lægemidler. Platformen bør også 
fungere som et kontaktpunkt for 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og grossister med henblik på at give de 
nødvendige oplysninger under større 
begivenheder og folkesundhedsmæssige 
krisesituationer, når den er fuldt 
implementeret. For at lette agenturets 
koordinerende rolle bør medlemsstaternes 
forsyningsovervågningsplatforme være 
interoperable og gentage deres 
oplysninger i en EU-database, som 
forvaltes af agenturet. For at fremme 
implementeringen af systemet på EU-plan 
og nationalt plan bør dets udvikling og 
implementering støttes af EU-midler fra 
bl.a. EU4Health-programmet eller 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2021/2411a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 
2021 om oprettelse af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten (EUT L 57 af 
18.2.2021, s. 17).

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med hensyn til lægemidler bør der 
nedsættes en højtstående styringsgruppe i 
agenturet for at sikre en solid indsats over 
for større hændelse og koordinere en hurtig 
indsats i Unionen med hensyn til 
håndtering af problemer vedrørende 
leverancer af lægemidler. Styringsgruppen 
bør opstille lister over kritiske lægemidler 
for at sikre monitorering af disse 
lægemidler, og den bør være i stand til at 
rådgive om, hvilke foranstaltninger der er 
nødvendige for at sikre lægemidlers 
kvalitet, sikkerhed og virkning og sikre et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(15) Med hensyn til lægemidler bør der 
nedsættes en højtstående styringsgruppe i 
agenturet for at sikre en solid indsats over 
for større hændelse og koordinere en hurtig 
indsats i Unionen med hensyn til 
håndtering af problemer vedrørende 
leverancer af lægemidler. Styringsgruppen 
bør opstille lister over essentielle og 
kritiske lægemidler for at sikre 
monitorering af disse lægemidler, og den 
bør være i stand til at rådgive om, hvilke 
foranstaltninger der er nødvendige for at 
sikre lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning og leveringen af dem og sikre et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Disse 
lister bør have forskellige kategorier med 
forskellige prioriteringsniveauer blandt de 
lægemidler, der udpeges som kritiske. For 
at forberede sig på folkesundhedsmæssige 
krisesituationer kan 
Verdenssundhedsorganisationens 
modelliste for essentielle lægemidler til 
voksne og til børn tjene som vejledning 
for udpegningen af kritiske lægemidler på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Situationer som dem, man 
oplevede med minkfarme i forskellige 
medlemsstater under covid-19-pandemien 
med over 400 udbrud og nye muterede 
varianter af virus, som blev konstateret i 
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februar 2021, eller udbredelsen af den 
afrikanske svinepest til forskellige 
medlemsstater i de seneste år, eller bovin 
spongiform encephalopati-krisen sidst i 
1990'erne, fremhæver nødvendigheden af 
ikke at forsømme det veterinære område, 
når det drejer sig om at forebygge 
eventuelle folkesundhedsmæssige 
krisesituationer. I denne forbindelse bør 
de koordineringsstrukturer, der etableres 
for at forvalte og reagere på trusler mod 
folkesundheden i henhold til denne 
forordning, tage behørigt hensyn til 
folkesundheden på det veterinære 
område, styrke koordineringen og trække 
på den viden og ekspertise, som agenturet 
har opnået på dette område som det 
kompetente organ på EU-plan for 
evaluering af veterinærlægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Arbejdet i Taskforcen for 
Krisesituationer bør være adskilt fra 
arbejdet i agenturets videnskabelige udvalg 
og bør gennemføres uden at tilsidesætte de 
videnskabelige vurderinger fra disse 
udvalg. Taskforcen for Krisesituationer bør 
fremsætte anbefalinger med hensyn til 
brugen af lægemidler til bekæmpelsen af 
den sygdom, der er årsag til 
folkesundhedskrisen. Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler bør kunne 
anvende disse anbefalinger, når der 
udarbejdes videnskabelige udtalelser om 
særlig udleveringstilladelse eller anden 
tidlig anvendelse af et lægemiddel forud 
for markedsføringstilladelsen.

(18) Arbejdet i Taskforcen for 
Krisesituationer bør være adskilt fra 
arbejdet i agenturets videnskabelige udvalg 
og bør gennemføres uden at tilsidesætte de 
videnskabelige vurderinger fra disse 
udvalg. Taskforcen for Krisesituationer bør 
fremsætte anbefalinger med hensyn til 
brugen af lægemidler til bekæmpelsen af 
den sygdom, der er årsag til 
folkesundhedskrisen. Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler bør kunne 
anvende disse anbefalinger, når der 
udarbejdes videnskabelige udtalelser om 
særlig udleveringstilladelse eller anden 
tidlig anvendelse af et lægemiddel forud 
for markedsføringstilladelsen. Den 
højtstående styregruppe for mangler og 
sikkerhed vedrørende lægemidler kan 
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også trække på arbejdet i Taskforcen for 
Krisesituationer, når den udarbejder 
listerne over kritiske lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Fasen med kliniske forsøg, hvor 
lægemiddelkandidaters sikkerhed, 
effektivitet og kvalitet undersøges på 
mennesker, er et centralt trin i 
udviklingen af lægemidler, herunder 
vacciner. Det er derfor vigtigt, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 536/20141a gennemføres fuldt ud, 
navnlig med hensyn til indførelsen af et 
informationssystem for kliniske forsøg, 
der fungerer.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 536/2014 af 16. april 
2014 om kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/20/EF (EUT L 
158 af 27.5.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Individuelle forskningsenheder kan 
sammen eller med en anden part aftale at 
fungere som sponsor for at udarbejde én 

(20) Individuelle forskningsenheder kan 
sammen eller med en anden part aftale at 
fungere som sponsor for at udarbejde én 
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harmoniseret EU-dækkende protokol for 
kliniske forsøg, men erfaringerne under 
covid-19-pandemien har vist, at initiativer 
til oprettelse af store multinationale forsøg 
har svært ved at blive til noget, på grund af 
at der ikke er én enkelt enhed, der kan 
påtage sig alle de ansvarsområder og 
aktiviteter, som en sponsor har i Unionen, 
mens de samtidig interagerer med flere 
medlemsstater. Agenturet bør derfor 
identificere og fremme sådanne initiativer 
ved at rådgive om mulighederne for at 
fungere som sponsor eller, hvor det er 
relevant, fastlægge de respektive 
ansvarsområder som medsponsorer, jf. 
artikel 72 i forordning (EU) nr. 536/2014. 
En sådan tilgang vil styrke 
forskningsmiljøet i Unionen og fremme 
harmonisering og undgå efterfølgende 
forsinkelser med hensyn til at integrere 
forskningsresultaterne i en 
markedsføringstilladelse. En EU-sponsor 
kan drage fordel af de EU-
forskningsmidler, der er tilgængelige på 
tidspunktet for den folkesundhedsmæssige 
krisesituation, samt eksisterende netværk 
for kliniske forsøg med henblik på at 
fremme udvikling af, ansøgning om, 
indgivelse af og gennemførelse af forsøget. 
Dette kan være særlig værdifuldt for 
forsøg, der er oprettet af EU-
folkesundhedsorganisationer eller -
forskningsinstitutioner eller internationale 
folkesundhedsorganisationer eller 
forskningsinstitutioner.

harmoniseret EU-dækkende protokol for 
kliniske forsøg, men erfaringerne under 
covid-19-pandemien har vist, at initiativer 
til oprettelse af store multinationale forsøg 
har svært ved at blive til noget, på grund af 
at der ikke er én enkelt enhed, der kan 
påtage sig alle de ansvarsområder og 
aktiviteter, som en sponsor har i Unionen, 
mens de samtidig interagerer med flere 
medlemsstater. I denne henseende blev 
der iværksat et nyt EU-dækkende og EU-
finansieret netværk for vaccineforsøg med 
navnet VACCELERATE i lyset af 
Kommissionens meddelelse af 17. februar 
2021 med titlen "HERA Incubator: 
Fælles foregribelse af truslen fra covid-
19-varianter". Taskforcen for 
Krisesituationer bør bygge på dette 
forsøgsnetværk og andre etablerede 
netværk for at sikre, at der hurtigt 
genereres relevante data om nye 
lægemidler i lyset af en 
folkesundhedsmæssig krisesituation. 
Agenturet skal derfor identificere og 
fremme sådanne initiativer ved at rådgive 
om mulighederne for at fungere som 
sponsor eller, hvor det er relevant, 
fastlægge de respektive ansvarsområder 
som medsponsorer, jf. artikel 72 i 
forordning (EU) nr. 536/2014. En sådan 
tilgang vil styrke forskningsmiljøet i 
Unionen og fremme harmonisering og 
undgå efterfølgende forsinkelser med 
hensyn til at integrere 
forskningsresultaterne i en 
markedsføringstilladelse. En EU-sponsor 
kan drage fordel af de EU-
forskningsmidler, der er tilgængelige på 
tidspunktet for den folkesundhedsmæssige 
krisesituation, samt eksisterende netværk 
for kliniske forsøg med henblik på at 
fremme udvikling af, ansøgning om, 
indgivelse af og gennemførelse af forsøget. 
Dette kan være særlig værdifuldt for 
forsøg, der er oprettet af EU-
folkesundhedsorganisationer eller -
forskningsinstitutioner eller internationale 
folkesundhedsorganisationer eller 
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forskningsinstitutioner.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For så vidt angår medicinsk udstyr 
bør der nedsættes en højtstående 
styringsgruppe vedrørende medicinsk 
udstyr med henblik på at koordinere en 
hurtig indsats i Unionen i forbindelse med 
styring af udbud af og efterspørgsel efter 
medicinsk udstyr og med henblik på at 
udarbejde en liste over kritisk udstyr i 
tilfælde af en folkesundhedsmæssig 
krisesituation.

(21) For så vidt angår medicinsk udstyr 
bør der nedsættes en højtstående 
styringsgruppe vedrørende medicinsk 
udstyr med henblik på at koordinere en 
hurtig indsats i Unionen i forbindelse med 
styring af udbud af og efterspørgsel efter 
medicinsk udstyr og med henblik på at 
udarbejde en liste over kritisk udstyr i 
tilfælde af en folkesundhedsmæssig 
krisesituation. Denne liste bør have 
forskellige kategorier med forskellige 
prioriteringsniveauer blandt de 
lægemidler, der udpeges som kritiske, idet 
personlige værnemidler bør prioriteres 
højst.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Behandlingen af følsomme 
oplysninger, som er afgørende for 
håndteringen af potentielle 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, 
kræver et højt niveau af beskyttelse mod 
cyberangreb. Sundhedsorganisationer har 
også oplevet større trusler mod 
cybersikkerheden under pandemien. 
Agenturet blev selv udsat for et 
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cyberangreb, som førte til, at nogle af de 
dokumenter vedrørende covid-19-
lægemidler og -vacciner, der ulovligt var 
opnået adgang til, blev lækket på 
internettet. Det er derfor nødvendigt, at 
agenturet får et højt sikkerhedsniveau 
mod cyberangreb for at sikre, at agenturet 
kan fungere normalt til enhver tid og 
særligt under folkesundhedsmæssige 
krisesituationer. Til dette formål bør 
agenturet etablere en plan for at 
forebygge, afsløre, afhjælpe og reagere på 
cyberangreb, så dets drift er sikret til 
enhver tid, og enhver ulovlig adgang til 
agenturets dokumentation forhindres.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Covid-19-pandemien har også vist, 
at uhindret, præcis og evidensbaseret 
kommunikation er afgørende for at 
modvirke udbredelsen af desinformation 
og skabe offentlig tillid under en 
folkesundhedskrise. Selv om 
gennemsigtighed bør være styrende for 
offentlige institutioners 
beslutningstagning til enhver tid, bør den 
styrkes i perioder med spændinger og 
usikkerhed som under en 
folkesundhedskrise. Agenturet, 
styregrupperne og Taskforcen for 
Krisesituationer bør derfor under 
håndteringen af trusler mod 
folkesundheden styrke 
gennemsigtigheden i 
beslutningstagningen ved at gøre 
referaterne af møderne og, hvor det er 
passende, de afholdte afstemninger, 
herunder eventuel dissens, tilgængelige 
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for offentligheden elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27b) I betragtning af at covid-19-
pandemien endnu ikke er overstået, og at 
sundhedskrisers, herunder pandemiers, 
varighed og udvikling er usikker, bør der 
tages skridt til at evaluere effektiviteten og 
funktionen af de strukturer og 
mekanismer, der oprettes i 
overensstemmelse med denne forordning, 
idet den om nødvendigt bør ændres på 
dette grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forberedelse på og håndtering af 
virkningerne af større hændelser for 
humanmedicinske lægemidler og af 
folkesundhedsmæssige krisesituationer for 
humanmedicinske lægemidler og 
medicinsk udstyr

a) forberedelse på, koordinering og 
håndtering af virkningerne af større 
hændelser for humanmedicinske 
lægemidler og af folkesundhedsmæssige 
krisesituationer for humanmedicinske 
lægemidler og medicinsk udstyr

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) monitorering af og rapportering om 
mangel på humanmedicinske lægemidler 
og medicinsk udstyr

b) monitorering af og rapportering om 
mangel på humanmedicinske lægemidler 
og kritisk medicinsk udstyr

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oprettelse af en interoperabel og 
digital database på EU-plan til 
overvågning og rapportering om mangel 
på lægemidler

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "veterinærlægemiddel": et 
lægemiddel som defineret i artikel 4, nr. 
1), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/61a

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/6 af 11. december 
2018 om veterinærlægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 
4 af 7.1.2019, s. 43).
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Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "udbud": den samlede 
lagerbeholdning af et individuelt 
lægemiddel eller medicinsk udstyr, som 
markedsføres på et nationalt marked af en 
indehaver af en markedsføringstilladelse 
eller en producent

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) "efterspørgsel": den samlede 
lagerbeholdning af et individuelt 
lægemiddel eller medicinsk udstyr, som 
efterspørges på et nationalt marked som 
respons på et klinisk behov

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "mangel": den omstændighed, at 
efterspørgslen efter et humanmedicinsk 
lægemiddel eller et medicinsk udstyr ikke 

d) "mangel": den omstændighed, at 
efterspørgslen efter et humanmedicinsk 
lægemiddel eller et medicinsk udstyr ikke 
kan imødekommes på nationalt plan, 
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kan imødekommes hvilket i sidste ende kan føre til, at det 
ikke gives til patienten

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "større hændelse": en hændelse, der 
kan udgøre en alvorlig risiko for 
folkesundheden i forbindelse med 
lægemidler i mere end én medlemsstat. En 
sådan hændelse omfatter en dødelig trussel 
eller anden alvorlig trussel mod sundheden 
af biologisk, kemisk, miljømæssig eller 
anden oprindelse eller en hændelse, der kan 
påvirke forsyningen af lægemidler eller 
deres kvalitet, sikkerhed og virkning. En 
sådan hændelse kan føre til mangel på 
lægemidler i mere end én medlemsstat og 
nødvendiggør en hurtig koordinering på 
EU-plan for at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed.

f) "større hændelse": en usædvanlig 
og uventet hændelse, der kan udgøre en 
alvorlig risiko for folkesundheden i 
forbindelse med lægemidler i mere end én 
medlemsstat. En sådan hændelse omfatter 
en dødelig trussel eller anden alvorlig 
trussel mod sundheden af biologisk, 
kemisk, miljømæssig eller anden 
oprindelse eller en hændelse, der kan 
påvirke produktionen, forsyningen af 
lægemidler eller deres kvalitet, sikkerhed 
og virkning på et givet tidspunkt. En sådan 
hændelse kan føre til mangel på 
lægemidler i mere end én medlemsstat og 
nødvendiggør en hurtig koordinering på 
EU-plan for at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed. 
Tilbagevendende problemer med 
forsyningen med lægemidler er ikke 
omfattet af denne definitions 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den Højtstående Styringsgruppe 
vedrørende Mangel på Lægemidler og 

1. Den Højtstående Styringsgruppe 
vedrørende Mangel på Lægemidler og 
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Lægemidlers Sikkerhed 
("lægemiddelstyringsgruppen") nedsættes 
hermed som en del af agenturet. Gruppens 
møder afholdes enten ved fysisk fremmøde 
eller digitalt som forberedelse på eller 
under folkesundhedsmæssige 
krisesituationer eller som følge af en 
anmodning om bistand som omhandlet i 
artikel 4, stk. 3. Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen.

Lægemidlers Sikkerhed 
("lægemiddelstyringsgruppen") nedsættes 
hermed som en del af agenturet. Gruppens 
møder afholdes med jævne mellemrum 
enten ved fysisk fremmøde eller digitalt, og 
når situationen kræver det, som 
forberedelse på eller under 
folkesundhedsmæssige krisesituationer 
eller som følge af en anmodning om 
bistand som omhandlet i artikel 4, stk. 3. 
Agenturet varetager sekretariatsfunktionen.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lægemiddelstyringsgruppens 
formandskab varetages af agenturet. 
Formanden kan indbyde tredjeparter, 
herunder repræsentanter for 
interessegrupper vedrørende lægemidler og 
indehavere af markedsføringstilladelser, til 
at deltage i møderne.

3. Lægemiddelstyringsgruppens 
formandskab varetages af agenturet. 
Formanden kan indbyde tredjeparter, 
herunder repræsentanter for 
interessegrupper vedrørende lægemidler, 
indehavere af markedsføringstilladelser og 
sundhedspersonale til at deltage i 
møderne.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Lægemiddelstyringsgruppen kan 
høre Udvalget for Veterinærlægemidler, 
når den anser det for nødvendigt for at 
håndtere folkesundhedsmæssige 
krisesituationer i relation til zoonoser 
eller sygdomme, der kun berører dyr, og 
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som har eller kan have væsentlig 
indflydelse på menneskers helbred.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet monitorerer løbende alle 
hændelser, der kan forventes at føre til en 
større hændelse eller en 
folkesundhedsmæssig krisesituation.

1. Agenturet monitorerer alle 
hændelser, der kan forventes at føre til en 
større hændelse eller en 
folkesundhedsmæssig krisesituation, i 
koordination med de nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette den 
monitoreringsopgave, der er omhandlet i 
stk. 1, indberetter de nationale kompetente 
myndigheder via de centrale 
kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 5, på grundlag af de 
indberetningskriterier, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 9, stk. 1, litra 
b), til agenturet alle hændelser, herunder 
mangel på et lægemiddel i en given 
medlemsstat, der kan føre til en større 
hændelse eller en folkesundhedsmæssig 
krisesituation. Hvis en national kompetent 
myndighed underretter agenturet om 
mangel på et lægemiddel i en given 
medlemsstat, sender den agenturet alle 
oplysninger, som de har modtaget fra 

2. For at lette den 
monitoreringsopgave, der er omhandlet i 
stk. 1, indberetter de nationale kompetente 
myndigheder via de centrale 
kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 5, eller den i artikel 12b 
omhandlede database, når denne er fuldt 
implementeret, på grundlag af de 
indberetningskriterier, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 9, stk. 1, litra 
b), til agenturet alle hændelser, herunder 
mangel på et lægemiddel i en given 
medlemsstat, der kan føre til en større 
hændelse eller en folkesundhedsmæssig 
krisesituation. Hvis en national kompetent 
myndighed underretter agenturet om 
mangel på et lægemiddel i en given 
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indehaveren af markedsføringstilladelsen i 
henhold til artikel 23a i direktiv 
2001/83/EF. Agenturet kan på grundlag af 
en rapport om en hændelse fra en national 
kompetent myndighed og for at forstå 
hændelsens konsekvenser i andre 
medlemsstater anmode de nationale 
kompetente myndigheder om oplysninger 
gennem arbejdsgruppen omhandlet i artikel 
3, stk. 5.

medlemsstat, sender den agenturet alle 
oplysninger, som de har modtaget fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen i 
henhold til artikel 23a i direktiv 
2001/83/EF. Agenturet kan på grundlag af 
en rapport om en hændelse fra en national 
kompetent myndighed og for at forstå 
hændelsens konsekvenser i andre 
medlemsstater anmode de nationale 
kompetente myndigheder om oplysninger 
gennem arbejdsgruppen omhandlet i artikel 
3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis agenturet finder, at der er 
behov for at adressere en aktuel eller 
umiddelbart forestående større hændelse, 
skal det underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. Kommissionen 
kan på eget initiativ eller efter anmodning 
fra en eller flere medlemsstater eller 
agenturets eksekutivdirektør anmode 
lægemiddelstyringsgruppen om bistand til 
at adressere den større hændelse.

3. Hvis agenturet finder, at der er 
behov for at adressere en aktuel eller 
umiddelbart forestående større hændelse, 
skal det underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. Kommissionen 
kan på eget initiativ eller efter anmodning 
fra en eller flere medlemsstater eller 
agenturets eksekutivdirektør anmode 
lægemiddelstyringsgruppen om bistand til 
at analysere den tilgængelige information. 
På grundlag af analysen af informationen 
kan lægemiddelstyringsgruppen foreslå 
Kommissionen formelt at anerkende den 
større hændelse, og den skal i henhold til 
artikel 5 fremkomme med anbefalinger til 
at håndtere den.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis den større hændelse eller 
folkesundhedsmæssige krisesituation kan 
påvirke lægemidlers sikkerhed, kvalitet og 
virkning, finder artikel 5 anvendelse.

a) Hvis den større hændelse eller 
folkesundhedsmæssige krisesituation kan 
påvirke lægemidlers produktion, 
sikkerhed, kvalitet og virkning, finder 
artikel 5 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering af information og rådgivning 
om foranstaltninger vedrørende 
lægemidlers sikkerhed, kvalitet og virkning 
i forbindelse med folkesundhedsmæssige 
krisesituationer og større hændelser

Evaluering af information og rådgivning 
om foranstaltninger vedrørende 
lægemidlers produktion, sikkerhed, 
kvalitet og virkning i forbindelse med 
folkesundhedsmæssige krisesituationer og 
større hændelser

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at det er anerkendt, at der foreligger 
en folkesundhedsmæssige krisesituation, 
eller efter anmodning om bistand som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, vurderer 
lægemiddelstyringsgruppen oplysningerne 
vedrørende den større hændelse eller den 
folkesundhedsmæssige krisesituation og 
overvejer, om der er behov for en hurtig og 
koordineret indsats med hensyn til de 
pågældende lægemidlers sikkerhed, 
kvalitet og virkning.

Efter at det er anerkendt, at der foreligger 
en folkesundhedsmæssige krisesituation, 
eller efter anmodning om bistand som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, vurderer 
lægemiddelstyringsgruppen oplysningerne 
vedrørende den større hændelse eller den 
folkesundhedsmæssige krisesituation og 
overvejer, om der er behov for en hurtig og 
koordineret indsats med hensyn til de 
pågældende lægemidlers produktion, 
sikkerhed, kvalitet og virkning.
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Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lægemiddelstyringsgruppen rådgiver 
Kommissionen og medlemsstaterne om 
enhver passende foranstaltning, den mener 
bør træffes på EU-plan for så vidt angår de 
pågældende lægemidler i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2001/83/EF eller forordning (EF) 
nr. 726/200418.

Lægemiddelstyringsgruppen rådgiver 
Kommissionen og medlemsstaterne og 
fremsætter anbefalinger om enhver 
passende foranstaltning, den mener bør 
træffes på EU-plan for så vidt angår de 
pågældende lægemidler i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2001/83/EF eller forordning (EF) 
nr. 726/200418.

__________________ __________________
18 Forordning (EC) nr. 726/2004. 18 Forordning (EC) nr. 726/2004.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne skal 
fremlægge en velunderbygget 
begrundelse, hvis 
lægemiddelstyringsgruppens anbefalinger 
ikke følges. Lægemiddelstyringsgruppens 
anbefalinger samt eventuelle 
velunderbyggede begrundelser fra 
Kommissionen og medlemsstaterne skal 
gøres offentligt tilgængelige via den i 
artikel 13 omhandlede webportal.

Or. en
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der konstateres en forbindelse til 
zoonoser eller sygdomme, som kun 
berører dyr, som har eller kan have en 
væsentlig indvirkning på menneskers 
sundhed, eller hvis brugen af aktive 
ingredienser i veterinærlægemidler kan 
være nyttig for at håndtere den 
folkesundhedsmæssige krisesituation eller 
den større hændelse, eller når det i øvrigt 
er nødvendigt, kan 
lægemiddelstyringsgruppen samarbejde 
med Udvalget for Veterinærlægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Med henblik på at fremme 
beredskabet for folkesundhedsmæssige 
krisesituationer vedtager 
lægemiddelstyringsgruppen en liste over 
lægemidler, som er godkendt i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF eller forordning (EU) 
nr. 726/2004, og som anses for essentielle 
på EU-plan ("listen over essentielle 
lægemidler"), idet 
Verdenssundhedsorganisationens 
modelliste for essentielle lægemidler 
anvendes som reference. Listen skal 
foreligge senest den ... [12 måneder efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. Listen skal tjene som en 
ikke endelig reference for vedtagelsen af 
de i stk. 1 og 2 omhandlede lister over 
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kritiske lægemidler og skal opdateres 
regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning om bistand som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, og efter høring 
af sin arbejdsgruppe vedtager 
lægemiddelstyringsgruppen en liste over 
lægemidler, der er godkendt i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 
726/2004, og som den anser for at være 
kritiske i forbindelse med den større 
hændelse ("listen over kritiske lægemidler 
til større hændelser"). Listen opdateres, når 
det er nødvendigt, indtil den større 
hændelse er blevet tilstrækkeligt adresseret.

1. Efter anmodning om bistand som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, og efter høring 
af sin arbejdsgruppe vedtager 
lægemiddelstyringsgruppen en liste over 
lægemidler, der er godkendt i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 
726/2004, og som den anser for at være 
kritiske i forbindelse med den større 
hændelse ("listen over kritiske lægemidler 
til større hændelser"). Listen kan 
indeholde forskellige kategorier med 
forskellige prioriteringsniveauer blandt de 
lægemidler, der udpeges som kritiske. 
Listen opdateres, når det er nødvendigt, 
indtil den større hændelse er blevet 
tilstrækkeligt adresseret.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Umiddelbart efter at det er 
anerkendt, at der foreligger en 
folkesundhedsmæssige krisesituation, og 
efter høring af sin arbejdsgruppe vedtager 
lægemiddelstyringsgruppen en liste over 
lægemidler, der er godkendt i 

2. Umiddelbart efter at det er 
anerkendt, at der foreligger en 
folkesundhedsmæssige krisesituation, og 
efter høring af sin arbejdsgruppe vedtager 
lægemiddelstyringsgruppen en liste over 
lægemidler, der er godkendt i 
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overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 
726/2004, og som den anser for at være 
kritiske under den folkesundhedsmæssige 
krisesituation ("listen over kritiske 
lægemidler til folkesundhedsmæssige 
krisesituationer"). Listen opdateres, når det 
er nødvendigt, indtil anerkendelsen af den 
folkesundhedsmæssige krisesituation 
ophører.

overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 
726/2004, og som den anser for at være 
kritiske under den folkesundhedsmæssige 
krisesituation ("listen over kritiske 
lægemidler til folkesundhedsmæssige 
krisesituationer"). Listen kan indeholde 
forskellige kategorier med forskellige 
prioriteringsniveauer blandt de 
lægemidler, der udpeges som kritiske. 
Listen opdateres, når det er nødvendigt, 
indtil anerkendelsen af den 
folkesundhedsmæssige krisesituation 
ophører. Listen kan opdateres i henhold til 
den i artikel 16 omhandlede 
evalueringsprocedure, hvor det er 
relevant, idet lægemiddelstyringsgruppen 
samarbejder med Taskforcen for 
Krisesituationer herom.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af listerne over kritiske 
lægemidler og de oplysninger og data, der 
gives i overensstemmelse med artikel 10 
og 11, monitorerer 
lægemiddelstyringsgruppen udbud af og 
efterspørgsel efter lægemidler, der er 
opført på disse lister, med henblik på at 
identificere eventuelle potentielle eller 
faktiske mangler på de pågældende 
lægemidler. Som led i denne monitorering 
holder lægemiddelstyringsgruppen, hvor 
det er relevant, kontakt med Udvalget for 
Sundhedssikkerhed, der er nedsat ved 
artikel 4 i forordning (EU) 2020/[...]19, og, 
hvis der er tale om en 
folkesundhedsmæssig krisesituation, med 
Det Rådgivende Udvalg for 
Folkesundhedsmæssige Krisesituationer, 

På grundlag af listerne over essentielle 
lægemidler, listerne over kritiske 
lægemidler og de oplysninger og data, der 
gives i overensstemmelse med artikel 10 
og 11, og den database, der etableres i 
overensstemmelse med artikel 12b, når 
den er fuldt operationel, monitorerer 
lægemiddelstyringsgruppen udbud af og 
efterspørgsel efter lægemidler, der er 
opført på disse lister, i overensstemmelse 
med de forskellige prioriteringsniveauer, 
der er defineret heri, med henblik på at 
identificere eventuelle potentielle eller 
faktiske mangler på de pågældende 
lægemidler. Som led i denne monitorering 
holder lægemiddelstyringsgruppen, hvor 
det er relevant, kontakt med Udvalget for 
Sundhedssikkerhed, der er nedsat ved 
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der er nedsat i henhold til artikel 24 i 
samme forordning.

artikel 4 i forordning (EU) 2020/[...], og, 
hvis der er tale om en 
folkesundhedsmæssig krisesituation, med 
Det Rådgivende Udvalg for 
Folkesundhedsmæssige Krisesituationer, 
der er nedsat i henhold til artikel 24 i 
samme forordning, samt med Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme.

__________________ __________________
19 [ indsæt henvisning til den tekst, der er 
nævnt i fodnote 4]

19 [ indsæt henvisning til den tekst, der er 
nævnt i fodnote 4]

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen eller det 
undernetværk, der er omhandlet i artikel 
9, stk. 2, anmoder herom, fremlægger 
lægemiddelstyringsgruppen aggregerede 
data og prognoser for efterspørgslen for at 
underbygge sine konstateringer. I den 
forbindelse holder 
lægemiddelstyringsgruppen kontakt med 
Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme for at indhente 
epidemiologiske data med henblik på at 
hjælpe med at forudsige behovet for 
lægemidler og med Den Højtstående 
Styringsgruppe vedrørende Mangel på 
Medicinsk Udstyr, jf. artikel 19, hvis 
lægemidler, der er opført på listen over 
kritiske lægemidler, administreres med 
medicinsk udstyr.

2. Hvis Kommissionen anmoder 
herom, fremlægger 
lægemiddelstyringsgruppen aggregerede 
data og prognoser for efterspørgslen for at 
underbygge sine konstateringer. I den 
forbindelse holder 
lægemiddelstyringsgruppen kontakt med 
Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme for at indhente 
epidemiologiske data, modeller og 
udviklingsscenarier med henblik på at 
hjælpe med at forudsige behovet for 
lægemidler og med Den Højtstående 
Styringsgruppe vedrørende Mangel på 
Medicinsk Udstyr, jf. artikel 19, hvis 
lægemidler, der er opført på listen over 
kritiske lægemidler, administreres med 
medicinsk udstyr. 
Lægemiddelstyringsgruppen kan også 
levere de ovenfor omhandlede 
aggregerede data og prognoser for 
efterspørgslen efter anmodning fra det i 
artikel 9, stk. 2, omhandlede 
undernetværk.
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Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis de i stk. 3 og 4 omhandlede 
anbefalinger ikke tages i betragtning eller 
ikke gennemføres, skal Kommissionen, 
medlemsstaterne, indehavere af 
markedsføringstilladelser og andre 
berørte enheder, hvor det er relevant, 
fremlægge en velunderbygget 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) præcisere procedurerne for 
udarbejdelse af listerne over essentielle 
lægemidler og prioriteringsniveauerne

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præcisere procedurerne for 
udarbejdelse af listerne over kritiske 
lægemidler

a) præcisere procedurerne og 
kriterierne for udarbejdelse af listerne over 
kritiske lægemidler og 



PR\1228212DA.docx 37/69 PE680.818v02-00

DA

prioriteringsniveauerne

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) præcisere de metoder til og kriterier 
for monitorering, dataindsamling og 
rapportering, der er omhandlet i artikel 4, 7 
og 8

b) præcisere de metoder til og kriterier 
for monitorering, dataindsamling og 
rapportering, der er omhandlet i artikel 4, 7 
og 8 med et grundlæggende 
minimumsdatasæt

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikle strømlinede elektroniske 
monitorerings- og rapporteringssystemer

c) udvikle strømlinede elektroniske 
monitorerings- og rapporteringssystemer i 
koordination med de nationale 
kompetente myndigheder, indtil den i 
artikel 12b fastsatte database er fuldt 
operationel

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) etablere og vedligeholde en liste 
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over centrale kontaktpunkter hos 
grossister for alle humanmedicinske 
lægemidler, der er godkendt i Unionen, 
gennem den database, der er omhandlet i 
artikel 57, stk. 1, litra l), i forordning (EF) 
nr. 726/2004

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oprette og i hele den periode, som 
den folkesundhedsmæssige krisesituation 
eller den større hændelse varer, 
opretholde et undernetværk af centrale 
kontaktpunkter for grossister på grundlag 
af de lægemidler, der er opført på listerne 
over kritiske lægemidler

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anmode om oplysninger fra de 
kontaktpunkter, der indgår i 
undernetværket, jf. litra a), og fastsætte en 
frist for indgivelsen heraf

b) anmode om oplysninger fra de 
kontaktpunkter, der indgår i 
undernetværket, jf. litra a) og aa), og 
fastsætte en frist for indgivelsen heraf, hvis 
oplysningerne ikke er tilgængelige i den i 
artikel 12b omhandlede database

Or. en
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anmode om oplysninger fra de 
centrale kontaktpunkter hos 
medlemsstaternes nationale kompetente 
myndigheder på grundlag af det sæt af 
oplysninger, der er opnået enighed om i 
lægemiddelstyringsgruppen, og fastsætte 
en frist for indgivelsen heraf.

c) anmode om oplysninger fra de 
centrale kontaktpunkter hos 
medlemsstaternes nationale kompetente 
myndigheder på grundlag af det sæt af 
oplysninger, der er opnået enighed om i 
lægemiddelstyringsgruppen, og fastsætte 
en frist for indgivelsen heraf, hvis 
oplysningerne ikke er tilgængelige i den i 
artikel 12b omhandlede database.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) grossistens navn

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilgængelige beholdninger

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) allerede leverede mængder

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) planlagte leverancer

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) oplysninger fra de grossister og 
den juridiske person, der har ret til at 
levere lægemidlet til offentligheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser for indehavere af Forpligtelser for indehavere af 
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markedsføringstilladelser markedsføringstilladelser og grossister

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette den monitorering, der er 
omhandlet i artikel 7, fremsender 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler, der er opført på listerne over 
kritiske lægemidler, efter anmodning fra 
agenturet de oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 9, stk. 3, inden den af agenturet 
fastsatte frist. De fremsender oplysningerne 
gennem de kontaktpunkter, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og 
ved hjælp af de rapporteringsmetoder og -
systemer, der er fastlagt i henhold til artikel 
9, stk. 1. De foretager opdateringer, når det 
er nødvendigt.

1. For at lette den monitorering, der er 
omhandlet i artikel 7, fremsender 
indehavere af markedsføringstilladelser for 
lægemidler og lægemiddelgrossister, der er 
opført på listerne over kritiske lægemidler, 
efter anmodning fra agenturet de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 3, inden den af agenturet fastsatte frist. 
De fremsender oplysningerne gennem de 
kontaktpunkter, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og 
ved hjælp af de rapporteringsmetoder og -
systemer, der er fastlagt i henhold til artikel 
9, stk. 1. De foretager opdateringer, når det 
er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
der er godkendt i Unionen, indgiver senest 
6 måneder efter nærværende forordnings 
anvendelsesdato de oplysninger, der 
kræves i henhold til artikel 9, stk. 1, litra 
e), elektronisk i den database, der er 
omhandlet i artikel 57, stk. 1, litra l), i 
forordning (EF) nr. 726/2004. De 

2. Indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
og lægemiddelgrossister, der er godkendt i 
Unionen, indgiver senest 6 måneder efter 
nærværende forordnings anvendelsesdato 
de oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 9, stk. 1, litra e) og ea), elektronisk i 
den database, der er omhandlet i artikel 57, 
stk. 1, litra l), i forordning (EF) nr. 
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pågældende indehavere af 
markedsføringstilladelser opdaterer om 
nødvendigt deres indgivne oplysninger.

726/2004. De pågældende indehavere af 
markedsføringstilladelser og grossister 
opdaterer om nødvendigt deres indgivne 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehavere af 
markedsføringstilladelser skal begrunde 
det, hvis der ikke foreligger oplysninger, 
der er anmodet om, og begrunde eventuelle 
forsinkelser i leveringen af oplysninger 
inden den frist, der er fastsat af agenturet.

3. Indehavere af 
markedsføringstilladelser og grossister skal 
begrunde det, hvis der ikke foreligger 
oplysninger, der er anmodet om, og 
begrunde eventuelle forsinkelser i 
leveringen af oplysninger inden den frist, 
der er fastsat af agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
der er opført på listerne over kritiske 
lægemidler, angiver, at de indgivne 
oplysninger indeholder kommercielt 
fortrolige oplysninger, skal de identificere 
de relevante dele og give en nærmere 
begrundelse for en sådan angivelse. 
Agenturet vurderer hver enkelt 
anmodnings berettigelse og beskytter 
kommercielt fortrolige oplysninger mod 
uretmæssig videregivelse.

4. Hvis indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
og lægemiddelgrossister, der er opført på 
listerne over kritiske lægemidler, angiver, 
at de indgivne oplysninger indeholder 
kommercielt fortrolige oplysninger, skal de 
identificere de relevante dele og give en 
nærmere begrundelse for en sådan 
angivelse. Agenturet vurderer hver enkelt 
anmodnings berettigelse og beskytter 
kommercielt fortrolige oplysninger mod 
uretmæssig videregivelse.

Or. en
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
der er opført på listen over kritiske 
lægemidler, er i besiddelse af yderligere 
oplysninger, som dokumenterer en 
potentiel eller faktisk mangel, skal de 
straks give agenturet disse oplysninger.

5. Hvis indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
og lægemiddelgrossister, der er opført på 
listen over kritiske lægemidler, er i 
besiddelse af yderligere oplysninger, som 
dokumenterer en potentiel eller faktisk 
mangel, skal de straks give agenturet disse 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter rapportering om resultaterne 
af monitoreringen og eventuelle 
anbefalinger vedrørende forebyggende 
eller afbødende foranstaltninger, jf. artikel 
8, skal indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler, 
der er opført på listen over kritiske 
lægemidler:

6. Efter rapportering om resultaterne 
af monitoreringen og eventuelle 
anbefalinger vedrørende forebyggende 
eller afbødende foranstaltninger, jf. artikel 
8, skal indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
og lægemiddelgrossister, der er opført på 
listen over kritiske lægemidler:

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette den i artikel 7 1. For at lette den i artikel 7 
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omhandlede monitorering skal 
medlemsstaterne efter anmodning fra 
agenturet inden den frist, der er fastsat af 
agenturet:

omhandlede monitorering skal 
medlemsstaterne efter anmodning fra 
agenturet inden den frist, der er fastsat af 
agenturet, forudsat at oplysningerne ikke 
er tilgængelige i den database, der 
oprettes i henhold til artikel 12b:

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det er nødvendigt for at 
opfylde de rapporteringsforpligtelser, der 
er fastsat i stk. 1, indsamler 
medlemsstaterne med støtte fra agenturet 
oplysninger og data om lagerbeholdninger 
hos grossister og andre juridiske enheder, 
der har ret til at levere lægemidler til 
offentligheden, der er opført på listerne 
over kritiske lægemidler.

2. Hvis det er nødvendigt for at 
opfylde de rapporteringsforpligtelser, der 
er fastsat i stk. 1, indsamler 
medlemsstaterne med støtte fra agenturet 
relevante oplysninger og data, herunder 
om lagerbeholdninger hos grossister og 
andre juridiske enheder og personer, der er 
godkendt til eller har ret til at levere 
lægemidler til offentligheden, der er opført 
på listerne over kritiske lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) holder kontakt med tredjelande og 
relevante internationale organisationer, i 
det omfang det er relevant, for at afbøde 
den potentielle eller faktiske mangel på 
lægemidler, der er opført på listen over 
kritiske lægemidler, eller deres virksomme 
lægemiddelbestanddele, hvis de 
pågældende lægemidler eller bestanddele 
importeres til Unionen, og hvis sådanne 

f) holder kontakt med tredjelande og 
relevante internationale organisationer, i 
det omfang det er relevant, for at afbøde 
den potentielle eller faktiske mangel på 
lægemidler, der er opført på listen over 
kritiske lægemidler, eller deres virksomme 
lægemiddelbestanddele, hvis de 
pågældende lægemidler eller bestanddele 
importeres til Unionen, og hvis sådanne 
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potentielle eller faktiske mangler har 
internationale implikationer.

potentielle eller faktiske mangler har 
internationale implikationer, og indberetter 
disse tiltag samt de opnåede resultater til 
lægemiddelstyringsgruppen.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Plan for imødegåelse af risikoen for 

mangel
1. Indehavere af 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
og grossister, der distribuerer lægemidler 
på listen over essentielle lægemidler, som 
er godkendt i Unionen, skal senest den ... 
[15 måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse] udvikle et 
beredskab og en plan for at imødegå 
risikoen for mangel på lægemidlerne på 
listen over essentielle lægemidler.
2. Indehavere af 
markedsføringstilladelser for essentielle 
lægemidler og grossister, der distribuerer 
disse lægemidler, skal inden for den i stk. 
1 nævnte frist indsende deres planer til de 
nationale kompetente myndigheder, og til 
agenturet, når de følger den 
centraliserede procedure, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 726/2004, i henhold 
til en fælles formular og 
rapporteringskriterier, som udarbejdes af 
agenturet.
3. Når planerne er indsendt, skal 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
og grossisterne opdatere og genindsende 
deres planer, når det er nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Database over europæiske 

lægemiddelforsyninger
1. Agenturet opretter, vedligeholder 
og forvalter i samarbejde med 
Kommissionen og medlemsstaterne en 
database over europæiske 
lægemiddelforsyninger (EUMSD), som 
har følgende formål:
a) at gøre det muligt at overvåge 
udbud af og efterspørgsel efter lægemidler 
på EU- og medlemsstatsniveau
b) at gøre det muligt at overvåge og 
indberette mangel på lægemidler på EU- 
og medlemsstatsniveau
c) at gøre det muligt for indehavere 
af markedsføringstilladelser og grossister 
at opfylde oplysningsforpligtelserne i 
henhold til artikel 10
d) at give Kommissionen, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og agenturet mulighed for at 
varetage deres opgaver i forbindelse med 
denne forordning på et velinformeret 
grundlag og at øge samarbejdet mellem 
dem.
EUMSD, som ikke kun skal fungere 
under folkesundhedskriser og større 
hændelser, men også under normale 
omstændigheder, skal fungere som en 
interoperabel og harmoniseret EU-
database baseret på de data, der 
indberettes gennem de nationale 
elektroniske platforme, der etableres i 
henhold til stk. 2. Databasen skal give de 
nationale kompetente myndigheder og 
agenturet mulighed for samtidig adgang 
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og for at dele oplysningerne i databasen.
2. Hver enkelt medlemsstat udvikler 
en elektronisk platform til 
realtidsovervågning af udbuddet af 
lægemidler, som kan tracke og trace det 
enkelte lægemiddel gennem hele 
forsyningskæden og fastsætte 
udbudsmængden på ethvert givet 
tidspunkt. Disse platforme, som forvaltes 
af de nationale kompetente myndigheder, 
skal være fuldt operationelle på 
medlemsstatsniveau senest den ... [30 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse].
Data og udbud og efterspørgsel skal 
indberettes på medlemsstatsniveau af 
følgende enheder:
a) indehavere af 
markedsføringstilladelser
b) grossister
c) lokale apoteker og 
hospitalsapoteker
3. Som supplement til stk. 2 skal de 
elektroniske platforme give de nationale 
kompetente myndigheder realtidsadgang 
til uopfyldte efterspørgsler fra grossister, 
lokale apoteker og hospitalsapoteker på 
nationalt plan. Disse platforme skal også 
give indehavere af 
markedsføringstilladelser mulighed for at 
indberette eventuelle forsyningsproblemer 
med lægemidler, herunder 
produktionsproblemer.
4. Medlemsstaternes platforme skal 
være interoperable og skal gentage deres 
oplysninger i EUMSD, som forvaltes af 
agenturet, og dermed forhindre en dobbelt 
indberetningsprocedure for det centrale 
kontaktpunkt, som etableres i henhold til 
artikel 9, stk. 2.
5. De data, som genereres af 
medlemsstaternes platforme og 
efterfølgende af EUMSD, skal gøre det 
muligt at påvise eventuelle problemer i 
forsyningskæden og skal kunne forudse 
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forsyningsproblemer gennem anvendelse 
af big data-teknologier og kunstig 
intelligens, hvor det er relevant.
6. De indsendte data skal være i 
overensstemmelse med Den 
Internationale 
Standardiseringsorganisations standarder 
for identifikation af lægemidler for så vidt 
angår identifikation og beskrivelse af 
humanmedicinske lægemidler og være 
baseret på de fire domæner for 
masterdata i farmaceutiske 
reguleringsprocesser: stof, produkt, 
organisation og referencedata.
7. Agenturet udarbejder i samarbejde 
med Kommissionen og medlemsstaterne 
de funktionelle specifikationer for 
databasen samt en plan for 
gennemførelsen af EUMSD og 
medlemsstaternes platforme senest den ... 
[seks måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse]. Denne plan 
skal sikre, at EUMSD er fuldt funktionel 
senest den ... [48 måneder efter datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse].
8. Hvis en national kompetent 
myndighed angiver, at de indgivne 
oplysninger indeholder kommercielt 
fortrolige oplysninger, skal de identificere 
de relevante dele og give en nærmere 
begrundelse for en sådan angivelse. 
Agenturet vurderer hver enkelt 
anmodnings berettigelse og beskytter 
kommercielt fortrolige oplysninger mod 
uretmæssig videregivelse.
9. I betragtning af de kommercielt 
følsomme data i EUMSD skal adgangen 
til databasen være begrænset til 
Kommissionen, agenturet, de nationale 
kompetente myndigheder, som indberetter 
data til databasen, og 
lægemiddelstyringsgruppen.

Or. en
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet oplyser via sin webportal og 
andre egnede midler i samarbejde med de 
nationale kompetente myndigheder 
offentligheden og interessegrupper om 
lægemiddelstyringsgruppens arbejde.

Agenturet oplyser via et særligt område på 
sin webportal og andre egnede midler i 
samarbejde med de nationale kompetente 
myndigheder offentligheden og 
interessegrupper om 
lægemiddelstyringsgruppens arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer, som gennemføres af 
lægemiddelstyringsgruppen, skal være 
gennemsigtige med mødeprotokoller og, 
hvor det er relevant, afstemninger, som 
dokumenteres og gøres offentligt 
tilgængelige, herunder eventuelle 
uenigheder.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Taskforcen for Krisesituationer 
oprettes hermed som en del af agenturet. 
Den indkaldes i folkesundhedsmæssige 
krisesituationer enten ved fysisk fremmøde 
eller digitalt. Agenturet varetager 

1. Taskforcen for Krisesituationer 
oprettes hermed som en del af agenturet. 
Den indkaldes i forberedelsen på eller 
under folkesundhedsmæssige 
krisesituationer enten ved fysisk fremmøde 
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sekretariatsfunktionen. eller digitalt. Agenturet varetager 
sekretariatsfunktionen.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) samarbejde med EU-organer og -
agenturer, Verdenssundhedsorganisationen, 
tredjelande og internationale 
videnskabelige organisationer om 
videnskabelige og tekniske spørgsmål 
vedrørende folkesundhedsmæssige 
krisesituationer og vedrørende lægemidler, 
der kan have potentiale til at adressere 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, om 
nødvendigt.

f) samarbejde med nationale 
kompetente myndigheder, EU-organer og -
agenturer, Verdenssundhedsorganisationen, 
tredjelande og internationale 
videnskabelige organisationer om 
videnskabelige og tekniske spørgsmål 
vedrørende folkesundhedsmæssige 
krisesituationer og vedrørende lægemidler, 
der kan have potentiale til at adressere 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, om 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Taskforcen for Krisesituationer 
består af repræsentanter for agenturets 
videnskabelige udvalg, arbejdsgrupper og 
personale, den koordinationsgruppe, der er 
nedsat i henhold til artikel 27 i direktiv 
2001/83/EF, og Den Koordinerende og 
Rådgivende Gruppe for Kliniske Forsøg, 
der er nedsat i henhold til artikel 85 i 
forordning (EU) nr. 536/201421. Der kan 
udpeges eksterne eksperter, og 
repræsentanter for andre EU-organer og -
agenturer kan indbydes til at deltage på ad 

3. Taskforcen for Krisesituationer 
består af repræsentanter for agenturets 
videnskabelige udvalg, arbejdsgrupper og 
personale, den koordinationsgruppe, der er 
nedsat i henhold til artikel 27 i direktiv 
2001/83/EF, og Den Koordinerende og 
Rådgivende Gruppe for Kliniske Forsøg, 
der er nedsat i henhold til artikel 85 i 
forordning (EU) nr. 536/201421. Der kan 
udpeges eksterne eksperter, herunder 
sundhedspersonale, og repræsentanter for 
andre EU-organer og -agenturer kan 
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hoc-basis, om nødvendigt. Formandskabet 
varetages af agenturet.

indbydes til at deltage på ad hoc-basis, om 
nødvendigt. Formandskabet varetages af 
agenturet.

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 536/2014 af 16. april 
2014 om kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/20/EF (EUT L 
158 af 27.5.2014, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 536/2014 af 16. april 
2014 om kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/20/EF (EUT L 
158 af 27.5.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Taskforcen for Krisesituationer 
fastlægger procedurer for anmodning om 
og forelæggelse af de krævede oplysninger 
og data, herunder oplysninger om den eller 
de medlemsstater, hvor en ansøgning om 
godkendelse af et klinisk forsøg indgives 
eller påtænkes indgivet.

3. Taskforcen for Krisesituationer 
fastlægger procedurer for og vejledninger i 
anmodning om og forelæggelse af de 
krævede oplysninger og data, herunder 
oplysninger om den eller de medlemsstater, 
hvor en ansøgning om godkendelse af et 
klinisk forsøg indgives eller påtænkes 
indgivet.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en udvikler er modtager af 
videnskabelig rådgivning, skal udvikleren 
efterfølgende forelægge agenturet de data, 
der stammer fra kliniske forsøg, efter 
anmodning i henhold til artikel 16.

6. Hvis en udvikler er modtager af 
videnskabelig rådgivning, skal udvikleren 
efterfølgende forelægge agenturet de data, 
der stammer fra kliniske forsøg, efter 
anmodning i henhold til artikel 16. For at 
sikre beskyttelse af sådanne følsomme 
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data, anvendes den mest avancerede 
pseudonymisering, herunder kryptering.

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med gennemgangen 
kan Taskforcen for Krisesituationer 
anmode om oplysninger og data fra 
indehavere af markedsføringstilladelser og 
fra udviklere og iværksætte indledende 
drøftelser med dem. Taskforcen for 
Krisesituationer kan også, hvis sådanne 
foreligger, gøre brug af 
observationsundersøgelser af 
sundhedsdata, der er genereret uden for 
kliniske undersøgelser, under hensyntagen 
til deres pålidelighed.

2. I forbindelse med gennemgangen 
kan Taskforcen for Krisesituationer 
anmode om oplysninger og data fra 
indehavere af markedsføringstilladelser og 
fra udviklere og iværksætte indledende 
drøftelser med dem. Taskforcen for 
Krisesituationer kan også, hvis sådanne 
foreligger, gøre brug af 
observationsundersøgelser af 
sundhedsdata, der er genereret uden for 
kliniske undersøgelser, under hensyntagen 
til deres pålidelighed. For at sikre 
beskyttelse af sådanne følsomme data, 
anvendes den mest avancerede 
pseudonymisering, herunder kryptering.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet oplyser via sin webportal og 
andre egnede midler og oplyser i 
samarbejde med de nationale kompetente 
myndigheder offentligheden og relevante 
interessegrupper om Taskforcen for 
Krisesituationers arbejde.

Agenturet oplyser via et særligt område på 
sin webportal og andre egnede midler og 
oplyser i samarbejde med de nationale 
kompetente myndigheder offentligheden 
og relevante interessegrupper om 
Taskforcen for Krisesituationers arbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer, som gennemføres af 
Taskforcen for Krisesituationer, skal være 
gennemsigtige med mødeprotokoller og 
afstemninger, som, hvor det er relevant, 
dokumenteres og gøres offentligt 
tilgængelige, herunder eventuelle 
uenigheder.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) koordinere uafhængige 
monitoreringsundersøgelser af nye 
lægemidlers og behandlingers effektivitet 
og sikkerhed ved hjælp af relevante data, 
som de offentlige myndigheder ligger inde 
med.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den Højtstående Styringsgruppe 
vedrørende Medicinsk Udstyr 
("styringsgruppen vedrørende medicinsk 
udstyr") nedsættes hermed som en del af 

1. Den Højtstående Styringsgruppe 
vedrørende Medicinsk Udstyr 
("styringsgruppen vedrørende medicinsk 
udstyr") nedsættes hermed som en del af 
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agenturet. Gruppens møder afholdes enten 
ved fysisk fremmøde eller digitalt som 
forberedelse på eller under 
folkesundhedsmæssige krisesituationer. 
Agenturet varetager sekretariatsfunktionen.

agenturet. Gruppens møder afholdes med 
jævne mellemrum enten ved fysisk 
fremmøde eller digitalt, og når situationen 
kræver det, som forberedelse på eller under 
folkesundhedsmæssige krisesituationer. 
Agenturet varetager sekretariatsfunktionen.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Umiddelbart efter at det er 
anerkendt, at der foreligger en 
folkesundhedsmæssige krisesituation, og 
efter høring af sin arbejdsgruppe vedtager 
styringsgruppen vedrørende medicinsk 
udstyr en liste over medicinsk udstyr, som 
den anser for at være kritisk under den 
folkesundhedsmæssige krisesituation 
("listen over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer"). 
Listen opdateres, når det er nødvendigt, 
indtil anerkendelsen af den 
folkesundhedsmæssige krisesituation 
ophører.

1. Umiddelbart efter at det er 
anerkendt, at der foreligger en 
folkesundhedsmæssige krisesituation, og 
efter høring af sin arbejdsgruppe vedtager 
styringsgruppen vedrørende medicinsk 
udstyr en liste over medicinsk udstyr, som 
den anser for at være kritisk under den 
folkesundhedsmæssige krisesituation 
("listen over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer"). 
Denne liste kan indeholde forskellige 
kategorier med forskellige 
prioriteringsniveauer blandt de 
lægemidler, der udpeges som kritiske, idet 
personlige værnemidler bør prioriteres 
højst. Listen opdateres, når det er 
nødvendigt, indtil anerkendelsen af den 
folkesundhedsmæssige krisesituation 
ophører.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet offentliggør listen over 
kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer og 
eventuelle opdateringer af denne liste på 
sin webportal.

3. Agenturet offentliggør listen over 
kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer og 
eventuelle opdateringer af denne liste på et 
særligt område på sin webportal.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under den folkesundhedsmæssige 
krisesituation rapporterer styringsgruppen 
vedrørende medicinsk udstyr regelmæssigt 
om resultaterne af sin monitorering til 
Kommissionen og det i artikel 23, stk. 1, 
litra b), omhandlede undernetværk, og 
påpeger navnlig enhver potentiel eller 
faktisk mangel på medicinsk udstyr, der er 
opført på listen over kritisk medicinsk 
udstyr til folkesundhedsmæssige 
krisesituationer.

1. Under den folkesundhedsmæssige 
krisesituation rapporterer styringsgruppen 
vedrørende medicinsk udstyr regelmæssigt 
om resultaterne af sin monitorering til 
Kommissionen og det i artikel 23, stk. 2, 
litra a), omhandlede undernetværk, og 
påpeger navnlig enhver potentiel eller 
faktisk mangel på medicinsk udstyr, der er 
opført på listen over kritisk medicinsk 
udstyr til folkesundhedsmæssige 
krisesituationer.

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen eller det 
undernetværk, der er omhandlet i artikel 
23, stk. 2, litra b), anmoder herom, 
fremlægger styringsgruppen vedrørende 
medicinsk udstyr aggregerede data og 
prognoser for efterspørgslen for at 

2. Hvis Kommissionen anmoder 
herom, fremlægger styringsgruppen 
vedrørende medicinsk udstyr aggregerede 
data og prognoser for efterspørgslen for at 
underbygge sine konstateringer. I den 
forbindelse holder styringsgruppen kontakt 
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underbygge sine konstateringer. I den 
forbindelse holder styringsgruppen kontakt 
med Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme for at indhente 
epidemiologiske data med henblik på at 
hjælpe med at forudsige behovet for 
medicinsk udstyr og med 
lægemiddelstyringsgruppen, jf. artikel 3, 
hvis medicinsk udstyr, der er opført på 
listen over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, 
anvendes sammen med et lægemiddel.

med Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme for at indhente 
epidemiologiske data med henblik på at 
hjælpe med at forudsige behovet for 
medicinsk udstyr og med 
lægemiddelstyringsgruppen, jf. artikel 3, 
hvis medicinsk udstyr, der er opført på 
listen over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, 
anvendes sammen med et lægemiddel. 
Styringsgruppen kan også levere de i dette 
stykke omhandlede aggregerede data og 
prognoser for efterspørgslen efter 
anmodning fra det i artikel 23, stk. 2, litra 
a), omhandlede undernetværk.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis de i stk. 3 og 4 omhandlede 
anbefalinger ikke tages i betragtning eller 
ikke gennemføres, skal Kommissionen, 
medlemsstaterne, producenter af 
medicinsk udstyr, notificerede organer og 
andre berørte enheder, hvor det er 
relevant, fremlægge en velunderbygget 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præcisere procedurerne for a) præcisere procedurerne og 
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udarbejdelse af listen over kritisk 
medicinsk udstyr til folkesundhedsmæssige 
krisesituationer

kriterierne for udarbejdelse af listen over 
kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer og 
prioriteringsniveauerne

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle strømlinede elektroniske 
monitorerings- og rapporteringssystemer

b) udvikle strømlinede elektroniske 
monitorerings- og rapporteringssystemer i 
koordination med de nationale 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) etablere og vedligeholde en liste 
over centrale kontaktpunkter hos 
producenter af medicinsk udstyr, 
bemyndigede repræsentanter og 
bemyndigede organer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oprette og i hele den periode, som 
den folkesundhedsmæssige krisesituation 
eller den større hændelse varer, opretholde 
et undernetværk af centrale kontaktpunkter 
hos producenter af medicinsk udstyr og 
bemyndigede organer på grundlag af det 
medicinske udstyr, der er opført på listen 
over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer

a) oprette og i hele den periode, som 
den folkesundhedsmæssige krisesituation 
eller den større hændelse varer, opretholde 
et undernetværk af centrale kontaktpunkter 
hos producenter af medicinsk udstyr og 
bemyndigede organer på grundlag af det 
medicinske udstyr, der er opført på listen 
over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer på 
grundlag af centrale kontaktpunkter, som 
medtages for alle producenter af 
medicinsk udstyr i den database, der er 
omhandlet i artikel 33 i forordning (EU) 
nr. 2017/745 og artikel 30 i forordning 
(EU) nr. 2017/746

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilgængelige beholdninger

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) allerede leverede mængder

Or. en
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) planlagte leverancer

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) holder kontakt med tredjelande og 
relevante internationale organisationer, i 
det omfang det er relevant, for at afbøde 
den potentielle eller faktiske mangel på 
medicinsk udstyr, der er opført på listen 
over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, 
eller deres komponenter, hvis det 
pågældende udstyr eller de pågældende 
komponenter importeres til Unionen, og 
hvis sådanne potentielle eller faktiske 
mangler har internationale implikationer.

e) holder kontakt med tredjelande og 
relevante internationale organisationer, i 
det omfang det er relevant, for at afbøde 
den potentielle eller faktiske mangel på 
medicinsk udstyr, der er opført på listen 
over kritisk medicinsk udstyr til 
folkesundhedsmæssige krisesituationer, 
eller deres komponenter, hvis det 
pågældende udstyr eller de pågældende 
komponenter importeres til Unionen, og 
hvis sådanne potentielle eller faktiske 
mangler har internationale implikationer, 
og indberetter disse tiltag samt de opnåede 
resultater til styringsgruppen for 
medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet oplyser via sin webportal og 
andre egnede midler og i samarbejde med 

Agenturet oplyser via et særligt område på 
sin webportal og andre egnede midler og i 
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de nationale kompetente myndigheder 
offentligheden og relevante 
interessegrupper om styringsgruppen 
vedrørende medicinsk udstyrs arbejde.

samarbejde med de nationale kompetente 
myndigheder offentligheden og relevante 
interessegrupper om styringsgruppen 
vedrørende medicinsk udstyrs arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer, som gennemføres af 
styringsgruppen for medicinsk udstyr, 
skal være gennemsigtige med 
mødeprotokoller og afstemninger, som, 
hvor det er relevant, dokumenteres og 
gøres offentligt tilgængelige, herunder 
eventuelle uenigheder.

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) yde administrativ og teknisk 
bistand til ekspertpanelerne med henblik på 
afgivelse af videnskabelige udtalelser, 
synspunkter og rådgivning

a) yde administrativ, videnskabelig og 
teknisk bistand til ekspertpanelerne med 
henblik på afgivelse af videnskabelige 
udtalelser, synspunkter og rådgivning

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Beskyttelse mod cyberangreb

Agenturet får et højt sikkerhedsniveau 
mod cyberangreb for at sikre, at agenturet 
kan fungere normalt til enhver tid og 
særligt under folkesundhedskriser og 
større hændelser på EU-plan. Til dette 
formål udarbejder agenturet en plan for 
at forebygge, afsløre, afhjælpe og reagere 
på cyberangreb under vejledning og 
bistand fra IT-Beredskabsenheden for 
EU's Institutioner, Organer og Agenturer.

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29b
Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
anvendes. De sanktioner, der pålægges, 
herunder finansielle sanktioner, skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest 
den ... [seks måneder efter datoen for 
dette direktivs ikrafttrædelse] 
Kommissionen meddelelse om disse regler 
og foranstaltninger og underretter den 
straks om alle senere ændringer, der 
berører dem.

Or. en
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Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personoplysninger i 
overensstemmelse med artikel 32

a) personoplysninger som defineret i 
artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/6791a og 
artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/17251b.

________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 
nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 
21.11.2018, s. 39).

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen, agenturet og 5. Kommissionen, agenturet og 
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medlemsstaterne kan udveksle 
kommercielt fortrolige oplysninger og, hvis 
det er nødvendigt for at beskytte 
folkesundheden, personoplysninger med 
reguleringsmyndigheder i tredjelande, med 
hvilke de har indgået bilaterale eller 
multilaterale aftaler om fortrolighed.

medlemsstaterne kan udveksle 
kommercielt fortrolige oplysninger og, hvis 
det er nødvendigt for at beskytte 
folkesundheden, personoplysninger med 
reguleringsmyndigheder i tredjelande, med 
hvilke de har indgået bilaterale eller 
multilaterale aftaler om fortrolighed. 
Overførsel af personoplysninger til 
tredjelande skal være i overensstemmelse 
med kapitel V i forordning (EU) 
2018/1725.

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Revision

Senest den 31. december 2026 og hvert år 
derefter fremlægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om funktionen af udbud og efterspørgsel 
efter lægemidler i Unionen og tilfælde af 
mangler i den foregående periode.
Senest den 31. december 2026 fremlægger 
Kommissionen endvidere for Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om denne forordnings 
funktion, ledsaget af et lovgivningsforslag 
om at ændre den, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikrafttræden Ikrafttræden og anvendelsesdato

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel I, II og III finder anvendelse fra 
den ... [ikrafttrædelsesdatoen].

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IV finder anvendelse fra den ... 
[ikrafttrædelsesdatoen+ 12 måneder].

Or. en
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BEGRUNDELSE

Covid-19-pandemien har ubestrideligt lært os to ting. 

Den første handler om pandemiens oprindelse, der tydeligt viser de risici for menneskers 
sundhed, som er forbundet med rovdrift på dyrelivet og andre naturressourcer og det stadigt 
stigende tab af biodiversitet på planeten, der desuden også er en følge af klimaændringerne.

Omtrent 70 % af nyopståede sygdomme og næsten alle kendte pandemier er zoonoser. Disse 
sygdomme er blevet mere udbredt de seneste 60 år, og som følge af menneskers aktivitet og 
miljøbelastningen herfra bliver der stadig flere zoonotiske patogener. Det skyldes i meget høj 
grad den ændrede arealanvendelse, afskovning, urbanisering, udvidelsen og intensiveringen af 
landbruget, handlen med vilde dyr og forbrugsmønstrene.

Mange af de samme mikrober inficerer dyr og mennesker, hvilket 
Verdenssundhedsorganisationen bekræfter, og derfor er en indsats inden for en enkelt sektor 
ikke nok til at forebygge eller forhindre problemet. Covid-19-pandemien er således et tydeligt 
eksempel på, at det er nødvendigt at styrke anvendelsen af One Health-tilgangen i EU for at 
opnå bedre resultater for folkesundheden, eftersom menneskers sundhed hænger sammen med 
dyresundhed og miljø, hvilket også fremgår af EU4Health-programmet, og foranstaltningerne 
til imødegåelse af truslerne mod sundheden bør tage højde for disse tre dimensioner.

Den anden ting, pandemien har lært os, vedrører håndteringen af krisen og det faktum, at 
Europa, hverken på EU-plan eller i medlemsstaterne, var forberedt på at blive ramt af en så 
omfattende sundhedskrise. På trods af erfaringerne med tidligere trusler var leverandørerne af 
sundhedsydelser ikke forberedt på denne mulighed, hvilket bl.a. skyldes, at de 
budgetnedskæringerne, der er blevet gennemført som følge af finanskrisen fra 2008, 
indskrænkede deres tilpasningsevne.

Inden for de seneste måneder har det været tydeligt, hvordan både Kommissionen og 
agenturet har været nødt til at etablere ad hoc-strukturer for at forbedre indsatsen i forbindelse 
med pandemien og koordinere den bedre mellem medlemsstaterne. 

Netop det er formålet med forordningen: nemlig at give de nu høstede erfaringer konkret 
udtryk – bl.a. behovet for, at Unionen etablerer en hensigtsmæssig institutionel ramme med et 
klart mandat til imødegåelse af krisesituationer som den nuværende uden at skulle 
improvisere, og at indføre det retlige grundlag for, at EU-institutionerne kan spille en mere 
aktiv rolle. En forordning inden for rammerne af de tre primære forslag i sundhedsunionen: 
mekanismen til bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, som regulerer 
indsatsen på EU-plan med hensyn til beredskab, overvågning, risikovurdering, tidlig varsling 
og reaktion – og stærkere mandater til både Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme som centrale søjler i 
mekanismen, hvilket bør forstærke koordineringen og synergien imellem disse to. 

For hvis der er noget, der er blevet slået fast under denne pandemi, er det behovet for mere 
Europa også på sundhedsområdet – og udvikling hen imod en sundhedsunion: hvem husker 
ikke, hvor forskellige medlemslandenes første nationale reaktioner var, grænselukningerne, 
afvisningen af at hjælpe, når der var behov for medicinsk udstyr. Det må ikke ske igen. 
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Europa bør derfor have et kriseberedskab til forebyggelse og reaktion i krisesituationer. For 
agenturets vedkommende bør dette omfatte:

- En institutionel ramme fastlagt med de førende styringsgrupper for lægemidler og 
medicinsk udstyr og den nedsatte taskforce samt en afgrænsning af, hvem der til enhver 
tid gør hvad

- En ramme for overvågning og kontrol af forsyningskæderne for lægemidler, med 
forpligtelser for de forskellige aktører

- Vedtagelse af lister over kritiske lægemidler og kritisk medicinsk udstyr

- Desuden, for første gang, en fælles, meget nødvendig definition af begrebet mangel på 
lægemidler, hvilket Parlamentet i så høj grad har efterlyst.

Netop i tråd med Parlamentets opfordring i forbindelse med beslutningen om "Manglen på 
lægemidler – håndtering af et voksende problem" er det absolut nødvendigt, at de europæiske 
sundhedsmyndigheder tager del i en fælles definition af begrebet mangel, men også af 
begreberne forsyning og efterspørgsel, da det kun er på grundlag af fælles definitioner af 
problemerne, at der kan findes passende løsninger. Dette forslag rykker frem i rækken af 
forslag fra agenturet og HMA.

Det er lige så nødvendigt, at Europa får klare institutionelle strukturer som styringsgrupperne, 
der har et horisontalt overblik over funktionen af produktions- og forsyningskæden for 
lægemidler og medicinsk udstyr, og som kan koordinere reaktioner på krisesituationer, så 
ensidige og kortsigtede reaktioner lig dem, der forekom under covid-19-pandemien undgås. 
Det afgørende for at imødegå denne type situationer er koordinering og deling af den viden, 
der findes hos både medlemsstaterne og i EU-institutionerne og hos industrien. 
Sundhedspersonalets rolle bør dog styrkes i forbindelse med disse grupper. 

Men det kræver forberedelse at reagere på disse krisesituationer, ligesom det kræves, at der i 
videst muligt omfang sættes ind for at forebygge mangelsituationer.

Det er indlysende, at denne forordning ikke i sig selv kan løse et problem, der som 
forsyningsmangel har mange årsager. Under EU's lægemiddelstrategi fremmes der nu 
forskellige initiativer, som inden for de næste år vil få en konkret udformning, og som bør 
bidrage til den globale indsats over for mangelsituationer, både med hensyn til lægemidlernes 
tilgængelighed og med hensyn til funktionen af markedet, konkurrencen, prisfastsættelsen 
osv.

Denne forordning er ikke desto mindre et nyttigt instrument, som kan og bør skabe 
gennemsigtighed med hensyn til forsyningskædens funktion, og som kan og bør bidrage med 
løsninger til en bedre overvågning af kæden med det formål at forhindre mangelsituationer, 
der kan være kritiske i forbindelse med en sundhedskrise.

Dette er grundlaget for forslaget om at oprette den europæiske database vedrørende 
lægemiddelforsyning. Det er et forslag, der udspringer af den opfordring, som er indeholdt i 
ovennævnte beslutning fra Parlamentet om at styrke forsyningskæden og dens 
gennemsigtighed. Det er et forslag, der bygger på initiativer som f.eks. CISMED – et projekt 
finansieret af EU gennem Horisont Europa, som giver nyttig viden om, hvordan der kan 
indføres et system til kontrol og overvågning af forsyningskæden for lægemidler. 
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For at forhindre mangelsituationer er det nødvendigt at fremme gennemsigtighed ved hjælp af 
værktøjer, som gør det muligt at vide, hvilke beholdninger der er, hvor disse befinder sig, 
hvem der forvalter dem, og at udveksle disse data på europæisk og nationalt plan for at søge 
løsninger og udarbejde databaserede prognoser og udpege potentielle problemer.

På den måde udvikles et system med to lag: – et nationalt lag med en database i 
medlemsstaten, som forvaltes at den kompetente nationale myndighed – og et europæisk lag 
forvaltet af EMA, hvor data fra de nationale databaser også optræder. Dette vil gøre det 
muligt at kende udbud og efterspørgsel, bevægelser og mængder samt efterspørgsel, der ikke 
imødekommes af forhandlere, apoteker og hospitalsapoteker.

Tidspunktet er helt indlysende rigtigt: EU råder konkret over EU-finansiering fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og fra EU4Health-instrumentet til at styrke EU's 
sundhedssystemer og også EU's overvågningssystemer.

I betragtning af forslagets omfang bør der afsættes tilstrækkelig tid til udviklingen (4 år fra 
forordningens ikrafttræden).

Ligeledes bør der ske en styrkelse af kriseberedskabet, eftersom det indgår i titlen på den 
foreslåede forordning, men ikke udvikles tilstrækkeligt i teksten. Det foreslås derfor, at både 
styringsgrupperne og taskforcen afholder gentagne kriseforberedende møder, hvor 
nødsituationer er på dagsordenen. 

Ligeledes er det, i overensstemmelse hermed, nødvendigt at agenturet – med inspiration i 
Verdenssundhedsorganisationens liste over essentielle lægemidler til voksne og til 
pædiatriske formål – udarbejder en liste med essentielle lægemidler. Desuden bør listerne, 
også listerne over kritiske lægemidler, indeholde forskellige kategorier med forskellige 
prioriteringsniveauer for de lægemidler, der er udpeget som kritiske. 

Ligeledes bør der ske en styrkelse af forbindelsen mellem lægemiddelstyringsgruppen og 
taskforcen, hvis arbejde bør bidrage til førstnævnte, når listen over kritiske lægemidler 
udarbejdes og/eller ajourføres.

Der bør desuden være fokus på den veterinærmedicinske del af det. Som nævnt ovenfor er det 
mange af de samme mikrober, der inficerer dyr og mennesker, hvorfor en indsats inden for en 
enkelt sektor ikke er nok til at forebygge eller forhindre problemet. Det er derfor nødvendigt 
at styrke synergierne mellem lægemiddelstyringsgruppen og udvalget for 
veterinærlægemidler på en sådan måde, at sidstnævnte altid høres, når en sundhedskrise er 
forbundet med en zoonose.

Med hensyn til medicinsk udstyr er det ønskeligt at fastholde en forsigtig tilgang, eftersom 
Kommissionen – på grund af den presserende karakter af forslagene i EU's sundhedspakke – 
ikke har fremlagt en konsekvensanalyse. Af den årsag og i erkendelse af, at agenturets 
grundlæggende mandat ikke giver det en rolle med hensyn til medicinsk udstyr, og der derfor 
mangler et videnskabeligt organ, som har den fornødne viden ud over, hvad der er indsamlet i 
denne pandemi, forekommer det fornuftigt – i forbindelse med agenturets arbejde med 
koordinering i krisesituationer – ikke at gå længere end Kommissionen foreslår.

Vi har derfor med dette forslag – og med de indførte ændringer – søgt at give agenturet 
mulighed for at agere mere smidigt og sikkert i krisesituationer og for i højere grad at 
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koordinere arbejdet med medlemsstaterne og med industrien. Hvis en forordning af denne 
type havde været i kraft inden pandemien brød ud, ville visse spørgsmål såsom 
mangelsituationerne eller godkendelsen af nye behandlinger sandsynligvis være blevet 
behandlet mere smidigt under pandemien.
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA

Nedenstående liste er udarbejdet på et rent frivilligt grundlag under ordførerens eneansvar. 
Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder og personer under udarbejdelsen af 
forslaget til betænkning:

Enhed og/eller person
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Ioannis Vardakastanis
GD SANTE
FEDIFAR, GIRP
Comité Permanent des Médecins Européens
TEVA
Affordable Medicines Europe
European Society of Intensive Care Medicine
EFPIA
Det Europæiske Lægemiddelagentur
European Social Insurance Platform
PGEU
European Respiratory Society
Medicines for Europe
Den tyske sammenslutning af paralleldistributører af lægemidler


