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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende 
läkemedel och medicintekniska produkter
(COM(2020)0725 – C9/2020 – 2020/0321(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0725),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 114.1 och 168.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0365/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ..,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Covid-19-pandemin har visat vilka 
risker som överexploatering av vilda djur 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre
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och växter och andra naturtillgångar, 
jämte den allt snabbare förlusten av 
biologisk mångfald, medför för 
människors hälsa. Ungefär 70 % av de 
nya sjukdomarna och nästan alla kända 
pandemier (influensa, hiv/aids och covid-
19) är zoonoser. Dessa sjukdomar har 
under de gångna 60 åren ökat över hela 
världen och människans verksamhet och 
det ekologiska fotavtrycket av den leder 
till att vi får allt fler zoonotiska patogener. 
Ändrad markanvändning, avskogning, 
urbanisering och ett jordbruk som breder 
ut sig och intensifieras samt olaglig 
handel med vilda djur och växter bidrar, i 
förening med nuvarande 
konsumtionsmönster, på ett drastiskt sätt 
till denna ökning. Zoonotiska patogener 
kan bestå av bakterier, virus eller 
parasiter eller okonventionella agens, och 
kan sprida sig till människor via direkt 
kontakt eller via livsmedel, vatten och 
miljön. Vissa sjukdomar, såsom hiv/aids, 
börjar som zoonoser, för att sedan mutera 
och bli varianter som bara angriper 
människor. Andra zoonoser kan vålla 
sjukdomar som bryter ut med jämna 
mellanrum, såsom virussjukdomen Ebola 
och salmonella. Dessutom finns det 
andra, såsom det coronavirus som 
förorsakar covid-19, som kan ge upphov 
till globala pandemier. Enligt den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster finns det 
uppskattningsvis 1,7 miljoner virus som 
ännu inte upptäckts och som antas ha 
antingen däggdjur eller fåglar som 
värdar. Bland dessa virus kan mellan 
631 000 och 827 000 tänkas kunna 
infektera människor.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Såsom det erkänts av 
Världshälsoorganisationen händer det 
ofta att samma mikrober infekterar både 
människor och djur, så om insatserna 
koncentreras på bara endera sektorn kan 
detta varken förebygga problemet eller 
eliminera det. Sjukdomar kan överföras 
från människor till djur och tvärtom och 
måste därför åtgärdas hos bäggedera, 
varvid man bör dra nytta av eventuella 
synergier inom forskning och behandling. 
Covid-19-pandemin är ett tydligt exempel 
på att One health-modellen måste börja 
tillämpas med större kraft i unionen för 
att resultaten ur folkhälsosynvinkel ska 
bli bättre, eftersom, såsom det 
konstaterades i programmet EU för hälsa, 
inrättat genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/…1a, 
människors hälsa hänger samman både 
med djurs hälsa och med miljön, och 
åtgärder för att hantera hot mot 
människors hälsa måste ta hänsyn till 
dessa tre dimensioner.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/… om inrättande 
av ett program för unionens åtgärder på 
hälsoområdet (programmet EU för hälsa) 
för perioden 2021–2027 och om 
upphävande av förordning (EU) 
nr 282/2014 (EUT L ...).

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De mycket speciella erfarenheterna (2) De mycket speciella erfarenheterna 



PE680.818v02-00 8/68 PR\1228212SV.docx

SV

av covid-19-pandemin har visat att 
unionen på ett mer effektivt sätt bör 
hantera tillgången på läkemedel och 
medicintekniska produkter och utveckla 
medicinska motåtgärder för att hantera hot 
mot folkhälsan. Unionens förmåga att göra 
detta är kraftigt försvagad på grund av att 
det inte finns något klart definierat 
regelverk för att hantera insatserna mot 
pandemin, men också på grund av 
unionens bristande beredskap för ett hot 
mot folkhälsan som påverkar de flesta 
medlemsstaterna.

av covid-19-pandemin har också låtit det 
framgå att medlemsstaterna har svårt att 
själva klara av ett sådant hälsohot och 
visat att man måste stärka unionens 
samordning och befogenheter för att man 
på ett mer effektivt sätt ska kunna hantera 
tillgången på läkemedel och 
medicintekniska produkter och utveckla 
medicinska motåtgärder för att hantera hot 
mot folkhälsan. Unionens förmåga att göra 
detta är kraftigt försvagad på grund av att 
det inte finns något klart definierat 
regelverk för att hantera insatserna mot 
pandemin, men också på grund av 
unionens bristande beredskap för ett hot 
mot folkhälsan som påverkar de flesta 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De ofta komplexa 
försörjningskedjorna för läkemedel och 
medicintekniska produkter, nationella 
exportrestriktioner och exportförbud, 
stängda gränser som hindrar den fria 
rörligheten för dessa varor och osäkerheten 
om tillgången och efterfrågan på dem i 
samband med covid-19-pandemin har lagt 
påtagliga hinder i vägen för en 
välfungerande inre marknad och för en 
effektiv hantering av de allvarliga hoten 
mot folkhälsan i hela unionen.

(3) Avbrott i försörjningskedjorna för 
läkemedel och medicintekniska produkter, 
som ofta har internationaliserats så pass 
att de blivit svåröverskådliga, har, 
tillsammans med otillräcklig produktion i 
unionen av läkemedel och aktiva 
farmaceutiska substanser och påbud om 
nationella exportrestriktioner och 
exportförbud, stängda gränser som hindrar 
den fria rörligheten för dessa varor och 
osäkerheten om tillgången och efterfrågan 
på dem, i samband med covid-19-
pandemin lagt påtagliga hinder i vägen för 
en välfungerande inre marknad och 
följaktligen för en effektiv hantering av de 
allvarliga hoten mot folkhälsan i hela 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna och 
Europaparlamentet har under lång tid 
prioriterat frågan om hur man ska hantera 
problemet med brist på läkemedel, vilket 
framgår av flera rapporter från 
Europaparlamentet och av de diskussioner 
som förts under de senaste 
ordförandeskapen i Europeiska unionens 
råd.

(4) Medlemsstaterna och 
Europaparlamentet har under lång tid 
prioriterat frågan om hur man ska åtgärda 
bristerna på läkemedel, vilket framgår av 
flera rapporter från Europaparlamentet11 
och av de diskussioner som förts under de 
senaste ordförandeskapen i Europeiska 
unionens råd.

__________________ __________________
11 Europaparlamentets resolution av den 
17 september 2020 om läkemedelsbristen – 
att hantera ett växande problem 
(2020/2071(INI)).

11 Europaparlamentets resolution av den 
17 september 2020 om läkemedelsbristen – 
att hantera ett växande problem 
(2020/2071(INI)).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Läkemedelsbrister hotar 
folkhälsan alltmer, med svåra 
konsekvenser dels för hälso- och 
sjukvårdssystemen, dels för patienternas 
rätt till lämplig medicinsk vård. Ökad 
global efterfrågan har, i förening med 
covid-19-pandemin, ytterligare förvärrat 
dessa brister, så att medlemsstaternas 
hälso- och sjukvårdssystem försvagats och 
det uppstått avsevärda risker för 
patienternas hälsa och patientvården, bl. 
a. i form av annorlunda sjukdomsförlopp 
och svårare symptom, längre förseningar 
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med eller avbrott i vård eller behandling, 
längre sjukhusinläggningar, ökad risk för 
förfalskade läkemedel, medicineringsfel 
eller biverkningar, i och med att 
läkemedel som inte finns att tillgå ersätts 
med alternativa läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Covid-19-pandemin har förvärrat 
problemet med brist på vissa läkemedel 
som betraktas som kritiska för att hantera 
pandemin, och den har belyst de 
strukturella begränsningarna i unionens 
förmåga att snabbt och effektivt reagera på 
sådana utmaningar vid folkhälsokriser.

(5) Covid-19-pandemin har förvärrat 
problemet med brist på vissa läkemedel 
som betraktas som kritiska för att hantera 
pandemin, och den har belyst såväl 
unionens beroende av tredjeländer för sin 
inhemska produktion av läkemedel och 
medicintekniska produkter som bristen på 
samordning och de strukturella 
begränsningarna i unionens förmåga att 
snabbt och effektivt reagera på sådana 
utmaningar vid folkhälsokriser. Av 
pandemin har det framgått att man 
misslyckats med en modell där 40 % av de 
färdiga läkemedel som saluförs i unionen 
kommer från tredjeländer och mellan 
60 % och 80 % av de kemiskt aktiva 
substanserna tillverkas utanför unionen, 
huvudsakligen i Kina och Indien. För 
trettio år sedan var motsvarande andel 
20 %.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den snabba utvecklingen av covid-
19 och virusets spridning har lett till en 
starkt ökad efterfrågan på medicintekniska 
produkter som respiratorer, kirurgiska 
munskydd och testkit för covid-19, 
samtidigt som tillgången påverkats 
negativt av produktionsstörningar och 
begränsad kapacitet att snabbt öka 
produktionen och den komplexa och 
globala försörjningskedjan för 
medicintekniska produkter. Det har 
medfört att nya enheter deltar i 
produktionen av dessa produkter, vilket lett 
till flaskhalsar i samband med bedömning 
av överensstämmelse och till förekomsten 
av produkter som inte uppfyller kraven, 
inte är säkra och i vissa fall är förfalskade. 
Därför bör man upprätta långsiktiga 
strukturer inom ett lämpligt unionsorgan 
för att säkerställa övervakning av sådan 
brist på medicintekniska produkter som 
orsakats av ett hot mot folkhälsan.

(6) Den snabba utvecklingen av covid-
19 och virusets spridning har lett till en 
starkt ökad efterfrågan på medicintekniska 
produkter som respiratorer, kirurgiska 
munskydd och testkit för covid-19, 
samtidigt som produktionsstörningar och 
begränsad kapacitet att snabbt öka 
produktionen och den komplexa och 
globala försörjningskedjan för 
medicintekniska produkter lett till 
allvarliga leveranssvårigheter och till att 
lagren ibland i oroväckande grad tömts på 
varor. Det har medfört att nya enheter 
deltar i produktionen av dessa produkter, 
vilket lett till flaskhalsar i samband med 
bedömning av överensstämmelse och till 
förekomsten av produkter som inte 
uppfyller kraven, inte är säkra och i vissa 
fall är förfalskade. Därför bör man upprätta 
långsiktiga strukturer inom ett lämpligt 
unionsorgan för att säkerställa en ordentlig 
samordning och övervakning av sådan 
brist på medicintekniska produkter som 
kan inträffa under tider av hot mot 
folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Osäker tillgång och efterfrågan och 
risken för brist på viktiga läkemedel och 
medicintekniska produkter under ett hot 
mot folkhälsan såsom covid-19-pandemin 
kan få medlemsstaterna att vidta 
exportrestriktioner och andra nationella 
skyddsåtgärder som kan få allvarliga 
konsekvenser för den inre marknaden. 
Brist på läkemedel kan dessutom allvarligt 

(7) Osäker tillgång och efterfrågan och 
risken för brist på viktiga läkemedel och 
medicintekniska produkter under ett hot 
mot folkhälsan såsom covid-19-pandemin 
kan få medlemsstaterna att vidta 
exportrestriktioner och andra nationella 
skyddsåtgärder som kan få allvarliga 
konsekvenser för den inre marknaden och 
förvärra konsekvenserna för folkhälsan. 
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äventyra hälsan för patienter i unionen; om 
läkemedel inte finns tillgängliga kan det 
leda till medicineringsfel, längre 
sjukhusvistelser och biverkningar till följd 
av administrering av olämpliga 
ersättningsprodukter. När det gäller 
medicintekniska produkter kan brist leda 
till att det saknas diagnostiska resurser, 
med negativa konsekvenser för 
folkhälsoåtgärder, att det saknas 
behandlingar eller att sjukdomen förvärras, 
och kan också medföra att hälso- och 
sjukvårdspersonal inte kan utföra sitt arbete 
korrekt. Denna brist kan också ha en 
betydande inverkan på hur spridningen en 
viss sjukdom kontrolleras, t.ex. om det inte 
finns tillräckligt med testkit för covid-19. 
Därför är det viktigt att ta itu med 
bristfrågan och att stärka och formalisera 
övervakningen av kritiska läkemedel och 
medicintekniska produkter.

Brist på läkemedel kan dessutom allvarligt 
äventyra hälsan för patienter i unionen; om 
läkemedel inte finns tillgängliga kan det 
leda till medicineringsfel, längre 
sjukhusvistelser och biverkningar till följd 
av administrering av olämpliga 
ersättningsprodukter. När det gäller 
medicintekniska produkter kan brist leda 
till att det saknas diagnostiska resurser, 
med negativa konsekvenser för 
folkhälsoåtgärder, att det saknas 
behandlingar eller att sjukdomen förvärras, 
och kan också medföra att hälso- och 
sjukvårdspersonal inte kan utföra sitt arbete 
korrekt, vilket ju framgått under covid-19-
pandemin, med svåra konsekvenser för 
hälsan bland hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Denna brist kan 
också ha en betydande inverkan på hur 
spridningen en viss sjukdom kontrolleras, 
t.ex. om det inte finns tillräckligt med 
testkit för covid-19. Därför är det viktigt att 
det finns en lämplig ram på unionsnivå 
för att samordna vad medlemsstaterna gör 
för att ta itu med bristfrågan och att stärka 
och formalisera övervakningen av kritiska 
läkemedel och medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Säkra och effektiva läkemedel som 
behandlar, förebygger eller diagnosticerar 
sjukdomar som utgör ett hot mot 
folkhälsan bör utvecklas och göras 
tillgängliga så snart som möjligt vid sådana 
hot. Covid-19-pandemin har också gjort 
det tydligt att varken samordningen eller 
beslutsfattandet fungerar optimalt när det 
gäller multinationella kliniska prövningar 
och rådgivning på unionsnivå om 

(8) Säkra och effektiva läkemedel som 
behandlar, förebygger eller diagnosticerar 
sjukdomar som utgör ett hot mot 
folkhälsan bör identifieras, utvecklas och 
göras tillgängliga för unionsmedborgarna 
så snart som möjligt vid sådana hot. Covid-
19-pandemin har också gjort det tydligt att 
varken samordningen eller beslutsfattandet 
fungerar optimalt när det gäller 
multinationella kliniska prövningar och 
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användningen av läkemedel i nationella 
program för användning av humanitära 
skäl (compassionate use) eller för annan 
användning än den de har godkänts för 
inom unionen, vilket har lett till 
förseningar i antagandet av 
forskningsresultat och utvecklingen av och 
tillgången på nya läkemedel eller 
läkemedel med nya användningsområden.

rådgivning på unionsnivå om 
användningen av läkemedel i nationella 
program för användning av humanitära 
skäl (compassionate use) eller för annan 
användning än den de har godkänts för 
inom unionen, vilket har lett till 
förseningar i antagandet av 
forskningsresultat och utvecklingen av och 
tillgången på nya läkemedel eller 
läkemedel med nya användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att den inre marknaden för 
dessa produkter ska fungera bättre och för 
att bidra till en hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör man anpassa reglerna om 
övervakning av brist på läkemedel och 
brist på medicintekniska produkter till 
varandra, och underlätta forskning om och 
utveckling av läkemedel som kan bidra till 
att behandla, förebygga eller diagnosticera 
sjukdomar som orsakar folkhälsokriser.

(10) För att den inre marknaden för 
dessa produkter ska fungera bättre och för 
att bidra till en hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör man anpassa och skärpa 
reglerna om övervakning av brist på 
läkemedel och brist på medicintekniska 
produkter till varandra, och underlätta 
forskning om och utveckling av läkemedel 
som kan bidra till att behandla, förebygga 
eller diagnosticera sjukdomar som orsakar 
folkhälsokriser.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Målet med denna förordning är att 
säkerställa att den inre marknaden för 
läkemedel och medicintekniska produkter 
fungerar smidigt, med en hög 

(11) Målet med denna förordning är att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor genom säkerställande av att 
den inre marknaden för läkemedel och 
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hälsoskyddsnivå för människor som 
grundläggande mål. Ett annat mål med 
denna förordning är att säkerställa 
säkerhet, kvalitet och effekt för läkemedel 
som kan bidra till att avhjälpa hot mot 
folkhälsan. Båda dessa mål eftersträvas 
samtidigt och är oskiljaktiga och lika 
viktiga. När det gäller artikel 114 i EUF-
fördraget skapar denna förordning en ram 
för övervakning och rapportering av brist 
på läkemedel och medicintekniska 
produkter vid folkhälsokriser. När det 
gäller artikel 168.4 c i EUF-fördraget utgör 
denna förordning en stärkt unionsram för 
att säkerställa läkemedels och 
medicintekniska produkters kvalitet och 
säkerhet.

medicintekniska produkter fungerar 
smidigt. Ett annat mål med denna 
förordning är att säkerställa säkerhet, 
kvalitet och effekt för läkemedel som kan 
bidra till att avhjälpa hot mot folkhälsan. 
Båda dessa mål eftersträvas samtidigt och 
är oskiljaktiga och lika viktiga. När det 
gäller artikel 114 i EUF-fördraget skapar 
denna förordning en ram för övervakning 
och rapportering av brist på läkemedel och 
medicintekniska produkter vid 
folkhälsokriser. När det gäller artikel 168.4 
c i EUF-fördraget utgör denna förordning 
en stärkt unionsram för att säkerställa 
läkemedels och medicintekniska 
produkters kvalitet och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att krisberedskapen och 
krishanteringen avseende läkemedel och 
medicintekniska produkter ska förbättras 
och resiliensen och solidariteten inom 
union öka, bör förfarandena och de olika 
berörda enheternas roll och skyldigheter 
klargöras. Ramen bör bygga på de 
tillfälliga lösningar som hittills identifierats 
som svar på covid-19-pandemin.

(12) För att krisberedskapen och 
krishanteringen avseende läkemedel och 
medicintekniska produkter ska förbättras 
och resiliensen och solidariteten inom 
union öka, bör förfarandena och de olika 
berörda enheternas roll och skyldigheter 
klargöras. Ramen bör bygga på de 
tillfälliga lösningar som hittills identifierats 
som svar på covid-19-pandemin och som 
påvisats vara effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det bör upprättas ett harmoniserat 
system för övervakning av brist på 
läkemedel och medicintekniska produkter 
för att underlätta en adekvat tillgång till 
kritiska läkemedel och medicintekniska 
produkter i samband med hot mot 
folkhälsan och större händelser som kan få 
allvarliga följder för folkhälsan. Detta 
system bör kompletteras med förbättrade 
strukturer för att säkerställa adekvat 
hantering av folkhälsokriser och samordna 
och tillhandahålla rådgivning om forskning 
och utveckling avseende läkemedel som 
kan bidra till att avhjälpa hot mot 
folkhälsan. För att övervakning och 
rapportering av potentiella eller faktiska 
brister på läkemedel och medicintekniska 
produkter ska underlättas bör 
läkemedelsmyndigheten kunna begära och 
få information och uppgifter från berörda 
innehavare av godkännande för försäljning, 
tillverkare och medlemsstater via utsedda 
kontaktpunkter.

(13) Det bör upprättas ett harmoniserat 
system för övervakning av brist på 
läkemedel och medicintekniska produkter 
för att underlätta en adekvat tillgång till 
kritiska läkemedel och medicintekniska 
produkter i samband med hot mot 
folkhälsan, och tillgång till kritiska 
läkemedel i samband med större händelser 
som kan få allvarliga följder för folkhälsan. 
Detta system bör kompletteras med 
förbättrade strukturer för att säkerställa 
adekvat hantering av folkhälsokriser och 
samordna och tillhandahålla rådgivning om 
forskning och utveckling avseende 
läkemedel som kan bidra till att avhjälpa 
hot mot folkhälsan. För att övervakning 
och rapportering av potentiella eller 
faktiska brister på läkemedel och 
medicintekniska produkter ska underlättas 
bör läkemedelsmyndigheten kunna begära 
och få information och uppgifter från 
berörda innehavare av godkännande för 
försäljning, tillverkare, partihandlare och 
medlemsstater via utsedda kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att underlätta förebyggandet, 
övervakningen och rapporteringen av 
läkemedelsbrister vore det dock 
nödvändigt att unionen och 
medlemsstaterna inrättade en elektronisk 
plattform som vid vilken tidpunkt som 
helst kan spåra läkemedel utmed hela 
försörjningskedjan och fastställa 
lageromfattning och faktisk efterfrågan, 
samt tillhandahålla data med vars hjälp 
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läkemedelsbrister kan upptäckas, 
förutsägas och förebyggas. Utvecklingen 
av ett sådant system skulle gå lättare om 
man drog lärdomar av sådana projekt 
som Cismed, som finansieras via 
Horisont Europa. Plattformen bör ge de 
nationella behöriga myndigheterna 
åtkomst i realtid till uppgifter från 
partihandlare, öppenvårdsapotek och 
sjukhusapotek om vilka behov som inte 
tillgodosetts, och ge exakta uppgifter för 
att man ska kunna förstå hur 
försörjningskedjan fungerar och 
förutsäga eventuella läkemedelsbrister. 
När plattformen börjat genomföras 
fullständigt bör den också fungera som en 
gemensam kontaktpunkt för innehavare 
av godkännanden för försäljning och för 
partihandlare för att ge nödvändig 
information under större händelser och i 
tider av hot mot folkhälsan. För att 
läkemedelsmyndigheten lättare ska kunna 
utöva sin samordnande roll bör 
medlemsstaternas plattformar för 
övervakning av försörjningen kunna 
samköras och upprepa sin information i 
en unionsdatabas som förvaltas av 
läkemedelsmyndigheten. För att systemet 
snabbare ska kunna genomföras på 
unionsnivå och nationell nivå bör dess 
utveckling och genomförande stödjas med 
unionsmedel, bland annat ur programmet 
EU för hälsa, eller faciliteten för 
återhämtning och resiliens, inrättad med 
stöd av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/2411a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/241 av den 
12 februari 2021 om inrättande av 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
(EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När det gäller läkemedel bör det 
inrättas en verkställande styrgrupp inom 
läkemedelsmyndigheten för att säkerställa 
en kraftfull reaktion på större händelser 
och för att samordna snabba åtgärder inom 
unionen med avseende på hantering av 
problem som rör tillgången på läkemedel. 
Styrgruppen bör fastställa förteckningar 
över kritiska läkemedel så att det 
säkerställs att produkterna övervakas, och 
den bör kunna lämna råd om de åtgärder 
som måste vidtas för att skydda läkemedels 
kvalitet, säkerhet och effekt och säkerställa 
en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(15) När det gäller läkemedel bör det 
inrättas en verkställande styrgrupp inom 
läkemedelsmyndigheten för att säkerställa 
en kraftfull reaktion på större händelser 
och för att samordna snabba åtgärder inom 
unionen med avseende på hantering av 
problem som rör tillgången på läkemedel. 
Styrgruppen bör fastställa förteckningar 
över nödvändiga och kritiska läkemedel så 
att det säkerställs att produkterna 
övervakas, och den bör kunna lämna råd 
om de åtgärder som måste vidtas för att 
skydda läkemedels kvalitet, säkerhet och 
effekt, liksom också 
läkemedelsförsörjningen, och säkerställa 
en hög hälsoskyddsnivå för människor. 
Läkemedel som betecknats som kritiska 
bör i förteckningarna indelas i olika 
kategorier som prioriteras olika högt. 
Världshälsoorganisationens 
modellförteckning över nödvändiga 
läkemedel för vuxna och barn kan, som 
ett led i beredskapen för hot mot 
folkhälsan, ge vägledning för 
identifieringen av kritiska läkemedel på 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det som inträffat på minkfarmer i 
olika medlemsstater under covid-19-
pandemin, med över 400 sjukdomsutbrott 
och nya mutanter av viruset registrerade i 
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februari 2021 visar, tillsammans med att 
afrikansk svinpest spritt sig till olika 
medlemsstater under de senaste åren 
jämte krisen med bovin spongiform 
encefalopati i slutet av 1990-talet, att det 
inte går att bortse från 
veterinärmedicinska frågor om man vill 
förebygga eventuella hot mot folkhälsan. 
Här måste man, inom de strukturer för 
samordning som inrättas med stöd av 
denna förordning för att hantera och 
bemöta hot mot folkhälsan, vederbörligen 
uppmärksamma folkhälsan också i 
veterinärmedicinska sammanhang. Då 
bör man stärka samordningen och dra 
nytta av de kunskaper och den 
sakkunskap som läkemedelsmyndigheten 
förvärvat på detta område, i egenskap av 
att vara det organ som på unionsnivå 
svarar för utvärderingen av 
veterinärmedicinska läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Krisarbetsgruppens arbete bör 
hållas åtskilt från arbetet i 
läkemedelsmyndighetens vetenskapliga 
kommittéer och bör utföras utan att det 
påverkar dessa kommittéers vetenskapliga 
bedömningar. Krisarbetsgruppen bör lämna 
rekommendationer om användningen av 
läkemedel för att bekämpa den sjukdom 
som är ansvarig för folkhälsokrisen. 
Kommittén för humanläkemedel bör kunna 
använda dessa rekommendationer när den 
utarbetar vetenskapliga yttranden om 
användning av humanitära skäl eller om 
annan tidig användning av ett läkemedel 
innan ett godkännande för försäljning har 

(18) Krisarbetsgruppens arbete bör 
hållas åtskilt från arbetet i 
läkemedelsmyndighetens vetenskapliga 
kommittéer och bör utföras utan att det 
påverkar dessa kommittéers vetenskapliga 
bedömningar. Krisarbetsgruppen bör lämna 
rekommendationer om användningen av 
läkemedel för att bekämpa den sjukdom 
som är ansvarig för folkhälsokrisen. 
Kommittén för humanläkemedel bör kunna 
använda dessa rekommendationer när den 
utarbetar vetenskapliga yttranden om 
användning av humanitära skäl eller om 
annan tidig användning av ett läkemedel 
innan ett godkännande för försäljning har 
beviljats. Den verkställande styrgruppen 
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beviljats. för läkemedelsbrist och 
läkemedelssäkerhet skulle i sitt arbete 
med att sammanställa förteckningen över 
kritiska läkemedel, också kunna dra nytta 
av krisarbetsgruppens arbete.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fasen med kliniska prövningar, 
varvid man bland människor undersöker 
läkemedelskandidaters säkerhet, 
effektivitet och kvalitet, är ett viktigt 
avsnitt i utvecklingen av läkemedel, bland 
dem också vacciner. Därför måste 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 536/20141a 
fullständigt tillämpas, särskilt när ett 
fungerade informationssystem för 
kliniska prövningar ska sättas i gång.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 536/2014 av den 
16 april 2014 om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och om upphävande av 
direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 
27.5.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Enskilda forskningsenheter kan (20) Enskilda forskningsenheter kan 
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komma överens sinsemellan eller med en 
annan part om att fungera som sponsor för 
att förbereda ett harmoniserat 
unionstäckande kliniskt 
prövningsprotokoll, men erfarenheterna av 
covid-19-pandemin har visat att det är svårt 
att förverkliga initiativ till stora 
multinationella prövningar eftersom det 
saknas en enhet som kan åta sig en 
sponsors samtliga ansvars- och 
verksamhetsområden inom unionen och 
samtidigt samverka med flera 
medlemsstater. Därför bör 
läkemedelsmyndigheten identifiera och 
underlätta sådana initiativ genom 
rådgivning om möjligheten att fungera som 
sponsor eller i förekommande fall ange 
respektive ansvarsområden som 
medsponsorer i enlighet med artikel 72 i 
förordning (EU) nr 536/2014. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle stärka 
forskningsmiljön i unionen, främja 
harmonisering och göra det möjligt att utan 
förseningar införliva forskningsresultaten i 
ett godkännande för försäljning. En 
sponsor i unionen skulle kunna dra nytta av 
unionens forskningsfinansiering i samband 
med ett hot mot folkhälsan och befintliga 
nätverk för kliniska prövningar för att 
underlätta utveckling, ansökan, inlämning 
och genomförande av prövningen. Detta 
kan vara särskilt värdefullt för prövningar 
som initierats av folkhälsoorganisationer 
eller forskningsorganisationer på 
unionsnivå eller internationellt.

komma överens sinsemellan eller med en 
annan part om att fungera som sponsor för 
att förbereda ett harmoniserat 
unionstäckande kliniskt 
prövningsprotokoll, men erfarenheterna av 
covid-19-pandemin har visat att det är svårt 
att förverkliga initiativ till stora 
multinationella prövningar eftersom det 
saknas en enhet som kan åta sig en 
sponsors samtliga ansvars- och 
verksamhetsområden inom unionen och 
samtidigt samverka med flera 
medlemsstater. Som ett led i detta 
lanserades ett nytt EU-övergripande och 
EU-finansierat nätverk för kliniska 
prövningar av vacciner, som kallas 
Vaccelerate. Detta skedde mot bakgrund 
av kommissionens meddelande av den 
17 februari 2020 ”Hera-inkubatorn: 
tillsammans förutse hot från covid-19-
varianter”. Krisarbetsgruppen bör utgå 
från detta nätverk för kliniska prövningar 
och andra etablerade nätverk för att 
säkerställa att det snabbt tas fram 
lämpliga data om nya läkemedel mot 
bakgrund av ett eventuellt hot mot 
folkhälsan. Därför bör 
läkemedelsmyndigheten ovillkorligen 
identifiera och underlätta sådana initiativ 
genom rådgivning om möjligheten att 
fungera som sponsor eller i förekommande 
fall ange respektive ansvarsområden som 
medsponsorer i enlighet med artikel 72 i 
förordning (EU) nr 536/2014. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle stärka 
forskningsmiljön i unionen, främja 
harmonisering och göra det möjligt att utan 
förseningar införliva forskningsresultaten i 
ett godkännande för försäljning. En 
sponsor i unionen skulle kunna dra nytta av 
unionens forskningsfinansiering i samband 
med ett hot mot folkhälsan och befintliga 
nätverk för kliniska prövningar för att 
underlätta utveckling, ansökan, inlämning 
och genomförande av prövningen. Detta 
kan vara särskilt värdefullt för prövningar 
som initierats av folkhälsoorganisationer 
eller forskningsorganisationer på 
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unionsnivå eller internationellt.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller medicintekniska 
produkter bör det inrättas en verkställande 
styrgrupp för medicintekniska produkter 
för att samordna snabba åtgärder inom 
unionen med avseende på hantering av 
frågor som rör tillgång och efterfrågan 
avseende medicintekniska produkter och 
för att fastställa en förteckning över 
kritiska medicintekniska produkter vid ett 
hot mot folkhälsan.

(21) När det gäller medicintekniska 
produkter bör det inrättas en verkställande 
styrgrupp för medicintekniska produkter 
för att samordna snabba åtgärder inom 
unionen med avseende på hantering av 
frågor som rör tillgång och efterfrågan 
avseende medicintekniska produkter och 
för att fastställa en förteckning över 
kritiska medicintekniska produkter vid ett 
hot mot folkhälsan. Medicintekniska 
produkter som betecknats som kritiska bör 
i förteckningen indelas i olika kategorier 
som prioriteras olika högt, varvid 
personlig skyddsutrustning bör prioriteras 
högst.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Hanteringen av känsliga uppgifter 
som oundvikligen behövs för att man ska 
kunna bemöta eventuella hot mot 
folkhälsan förutsätter en hög nivå på 
skyddet mot it-angrepp. Mitt under 
pandemin har också hälso- och 
sjukvårdsorganisationer ställts inför allt 
svårare hot mot it-säkerheten. Själv 
utsattes läkemedelsmyndigheten för ett it-
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angrepp, som ledde till internetläckor av 
vissa av de dokument som handlade om 
läkemedel och vacciner mot covid-19 och 
åtkommits på olaglig väg och tillhörde 
tredje parter. Därför behöver 
läkemedelsmyndigheten en hög nivå på 
säkerheten mot it-angrepp, så att dess 
normala funktion kan säkerställas i alla 
situationer, och framför allt i tider av hot 
mot folkhälsan. Därför bör 
läkemedelsmyndigheten sammanställa en 
plan för förebyggande, upptäckt, 
begränsning och bemötande av it-angrepp 
så att det genomgående kan säkerställas 
att den kan fungera, samtidigt som all 
olaglig åtkomst till dokument som innehas 
av läkemedelsmyndigheten förebyggs.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Covid-19-pandemin har också 
visat att det är utslagsgivande med smidig, 
exakt och evidensbaserad kommunikation 
för att motverka desinformation och för 
att skapa förtroende hos allmänheten 
under folkhälsokriser. Visserligen bör 
insyn alltid vara ledstjärnan för offentliga 
institutioners beslutsfattande, men i 
spända och osäkra tider, såsom under en 
folkhälsokris, bör insynen ytterligare 
förstärkas. Därför bör 
läkemedelsmyndigheten, styrgrupperna 
och krisarbetsgruppen i samband med 
sina åtgärder mot hot mot folkhälsan, öka 
insynen i sitt beslutsfattande genom att i 
elektronisk form tillgängliggöra sina 
mötesprotokoll för allmänheten och, i 
förekommande fall, röstningsutfallen och 
eventuella avvikande åsikter.



PR\1228212SV.docx 23/68 PE680.818v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Covid-19-pandemin är inte över 
och det är osäkert hur länge hälsokriser, 
såsom pandemier, kommer att pågå och 
utvecklas. Därför bör det föreskrivas en 
effektivitetsöversyn av de strukturer och 
mekanismer som inrättats med stöd av 
denna artikel. Utgående från denna 
översyn bör förordningen vid behov 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beredskap för och hantering av 
konsekvenserna av större händelser för 
humanläkemedel och av konsekvenserna 
av hot mot folkhälsan för humanläkemedel 
och medicintekniska produkter,

(a) beredskap för, samordning av och 
hantering av konsekvenserna av större 
händelser för humanläkemedel och av 
konsekvenserna av hot mot folkhälsan för 
humanläkemedel och medicintekniska 
produkter,

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) övervakning av och rapportering 
om brist på humanläkemedel och 
medicintekniska produkter,

(b) övervakning av och rapportering 
om brist på humanläkemedel och kritiska 
medicintekniska produkter,

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) inrättande av en samkörbar och 
digital databas på unionsnivå för 
övervakning av och rapportering om 
läkemedelsbrister.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) veterinärmedicinskt läkemedel: ett 
läkemedel enligt definitionen i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/61a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/6 av den 
11 december 2018 om 
veterinärmedicinska läkemedel och om 
upphävande av direktiv 2001/82/EG 
(EUT L 4, 7.1.2019, s. 43).

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) tillgång: total lageromfattning för 
ett enskilt läkemedel eller en enskild 
medicinteknisk produkt som släpps ut på 
den nationella marknaden av en 
innehavare av ett godkännande för 
försäljning respektive en tillverkare.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) efterfrågan: total lageromfattning 
för ett enskilt läkemedel eller en enskild 
medicinteknisk produkt som efterfrågas 
på den nationella marknaden för att 
tillgodose ett kliniskt behov.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) brist: när tillgången på ett 
humanläkemedel eller en medicinteknisk 
produkt är lägre än efterfrågan på det 
läkemedlet eller den medicintekniska 
produkten.

(d) brist: när tillgången på ett 
humanläkemedel eller en medicinteknisk 
produkt är lägre än efterfrågan på det 
läkemedlet eller den medicintekniska 
produkten på nationell nivå, vilket i sista 
hand kan leda till att patienterna inte kan 
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få detta läkemedel eller denna produkt.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) större händelse: händelse som i 
samband med läkemedel sannolikt utgör en 
allvarlig risk för folkhälsan i fler än en 
medlemsstat. En sådan händelse gäller ett 
livshotande eller på annat sätt allvarligt 
hälsohot av biologiskt, kemiskt, 
miljörelaterat eller annat ursprung eller en 
incident som kan påverka tillgången på 
läkemedel eller läkemedlens kvalitet, 
säkerhet och effekt. En sådan händelse kan 
leda till brist på läkemedel i fler än en 
medlemsstat och ställer krav på snabb 
samordning på unionsnivå för att man ska 
kunna säkerställa en hög hälsoskyddsnivå.

(f) större händelse: ovanlig och 
oväntad händelse som i samband med 
läkemedel sannolikt utgör en allvarlig risk 
för folkhälsan i fler än en medlemsstat. En 
sådan händelse gäller ett livshotande eller 
på annat sätt allvarligt hälsohot av 
biologiskt, kemiskt, miljörelaterat eller 
annat ursprung eller en incident som vid 
något visst tillfälle kan påverka 
läkemedelstillverkningen, tillgången på 
läkemedel eller läkemedlens kvalitet, 
säkerhet och effekt. En sådan händelse kan 
leda till brist på läkemedel i fler än en 
medlemsstat och ställer krav på snabb 
samordning på unionsnivå för att man ska 
kunna säkerställa en hög hälsoskyddsnivå. 
Återkommande problem med 
läkemedelsförsörjningen omfattas inte av 
denna definition.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas den verkställande 
styrgruppen för läkemedelsbrist och 
läkemedelssäkerhet (nedan kallad 
styrgruppen för läkemedel) som en del av 
läkemedelsmyndigheten. Medlemmarna i 

1. Härmed inrättas den verkställande 
styrgruppen för läkemedelsbrist och 
läkemedelssäkerhet (nedan kallad 
styrgruppen för läkemedel) som en del av 
läkemedelsmyndigheten. Medlemmarna i 
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gruppen ska sammanträda personligen eller 
på distans, som beredskap för eller under 
ett hot mot folkhälsan eller efter en begäran 
om bistånd i enlighet med artikel 4.3. 
Läkemedelsmyndigheten ska tillhandahålla 
sekretariatet för styrgruppen för 
medicintekniska produkter.

gruppen ska, regelbundet samt när 
situationen så kräver, sammanträda 
personligen eller på distans, som beredskap 
för eller under ett hot mot folkhälsan eller 
efter en begäran om bistånd i enlighet med 
artikel 4.3. Läkemedelsmyndigheten ska 
tillhandahålla sekretariatet för styrgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En företrädare för 
läkemedelsmyndigheten ska vara 
ordförande i styrgruppen för läkemedel. 
Ordföranden får bjuda in utomstående 
parter, inklusive företrädare för 
intressegrupper i läkemedelsbranschen och 
innehavare av godkännande för försäljning, 
att närvara vid mötena.

3. En företrädare för 
läkemedelsmyndigheten ska vara 
ordförande i styrgruppen för läkemedel. 
Ordföranden får bjuda in utomstående 
parter, inklusive företrädare för 
intressegrupper i läkemedelsbranschen, 
partihandlare och hälso- och 
sjukvårdspersonal och innehavare av 
godkännande för försäljning, att närvara 
vid mötena.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Styrgruppen för läkemedel får 
samråda med kommittén för 
veterinärmedicinska läkemedel närhelst 
den anser att detta är nödvändigt för 
åtgärder mot hot mot folkhälsan, till följd 
av zoonoser eller sjukdomar som påverkar 
endast djur som har eller kan få stora 
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konsekvenser för människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Läkemedelsmyndigheten ska 
fortlöpande övervaka varje händelse som 
sannolikt kommer att leda till en större 
händelse eller till ett hot mot folkhälsan.

1. Läkemedelsmyndigheten ska, i 
samordning med de nationella behöriga 
myndigheterna, övervaka varje händelse 
som sannolikt kommer att leda till en större 
händelse eller till ett hot mot folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att underlätta den övervakning 
som avses i punkt 1 ska de nationella 
behöriga myndigheterna, genom de 
kontaktpunkter som avses i artikel 3.5 och 
på grundval av de kriterier för rapportering 
som läkemedelsmyndigheten fastställt i 
enlighet med artikel 9.1 b, rapportera till 
läkemedelsmyndigheten om varje 
händelse, t.ex. brist på ett läkemedel i en 
viss medlemsstat, som sannolikt kommer 
att leda till en större händelse eller till ett 
hot mot folkhälsan. En nationell behörig 
myndighet som underrättar 
läkemedelsmyndigheten om en brist på ett 
läkemedel i en viss medlemsstat ska ge 
läkemedelsmyndigheten all information 
som den fått från innehavaren av 
godkännandet för försäljning i enlighet 
med artikel 23a i direktiv 2001/83/EG. På 

2. För att underlätta den övervakning 
som avses i punkt 1 ska de nationella 
behöriga myndigheterna, genom de 
kontaktpunkter som avses i artikel 3.5 eller 
den databas som avses i artikel 12b, när 
den en gång genomförts fullständigt, och 
på grundval av de kriterier för rapportering 
som läkemedelsmyndigheten fastställt i 
enlighet med artikel 9.1 b, rapportera till 
läkemedelsmyndigheten om varje 
händelse, t.ex. brist på ett läkemedel i en 
viss medlemsstat, som sannolikt kommer 
att leda till en större händelse eller till ett 
hot mot folkhälsan. En nationell behörig 
myndighet som underrättar 
läkemedelsmyndigheten om en brist på ett 
läkemedel i en viss medlemsstat ska ge 
läkemedelsmyndigheten all information 
som den fått från innehavaren av 
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grundval av en rapport om en händelse från 
en nationell behörig myndighet och för att 
förstå händelsens konsekvenser i andra 
medlemsstater får läkemedelsmyndigheten 
begära information från de nationella 
behöriga myndigheterna via den 
arbetsgrupp som avses i artikel 3.5.

godkännandet för försäljning i enlighet 
med artikel 23a i direktiv 2001/83/EG. På 
grundval av en rapport om en händelse från 
en nationell behörig myndighet och för att 
förstå händelsens konsekvenser i andra 
medlemsstater får läkemedelsmyndigheten 
begära information från de nationella 
behöriga myndigheterna via den 
arbetsgrupp som avses i artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om läkemedelsmyndigheten anser 
att en pågående eller nära förestående 
större händelse behöver åtgärdas ska den 
underrätta kommissionen och 
medlemsstaterna om detta. Såväl 
kommissionen, på eget initiativ eller efter 
en begäran från en eller flera 
medlemsstater, som 
läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör får begära bistånd från styrgruppen 
för läkemedel för att åtgärda den större 
händelsen.

3. Om läkemedelsmyndigheten anser 
att en pågående eller nära förestående 
större händelse behöver åtgärdas ska den 
underrätta kommissionen och 
medlemsstaterna om detta. Såväl 
kommissionen, på eget initiativ eller efter 
en begäran från en eller flera 
medlemsstater, som 
läkemedelsmyndighetens verkställande 
direktör får begära bistånd från styrgruppen 
för läkemedel för att analysera den 
information som finns att tillgå. Utgående 
från denna analys får styrgruppen för 
läkemedel föreslå för kommissionen att 
kommissionen formellt ska erkänna den 
större händelsen och, i enlighet med 
artikel 5, ska styrgruppen ge 
rekommendationer för åtgärdande av den.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den större händelsen eller hotet 
mot folkhälsan kan påverka läkemedels 
säkerhet, kvalitet och effekt ska artikel 5 
tillämpas.

(a) Om den större händelsen eller hotet 
mot folkhälsan kan påverka läkemedels 
tillverkning, säkerhet, kvalitet och effekt 
ska artikel 5 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering av information och rådgivning 
om åtgärder avseende läkemedels säkerhet, 
kvalitet och effekt i samband med hot mot 
folkhälsan och större händelser

Utvärdering av information och rådgivning 
om åtgärder avseende läkemedels 
tillverkning, säkerhet, kvalitet och effekt i 
samband med hot mot folkhälsan och 
större händelser

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att ett hot mot folkhälsan fastställts 
eller en begäran om bistånd gjorts i 
enlighet med artikel 4.3 ska styrgruppen 
för läkemedel utvärdera informationen 
avseende den större händelsen eller hotet 
mot folkhälsan och överväga om det 
behövs snabba och samordnade åtgärder 
när det gäller de berörda läkemedlens 
säkerhet, kvalitet och effekt.

Efter att ett hot mot folkhälsan fastställts 
eller en begäran om bistånd gjorts i 
enlighet med artikel 4.3 ska styrgruppen 
för läkemedel utvärdera informationen 
avseende den större händelsen eller hotet 
mot folkhälsan och överväga om det 
behövs snabba och samordnade åtgärder 
när det gäller de berörda läkemedlens 
tillverkning, säkerhet, kvalitet och effekt.

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrgruppen för läkemedel ska ge 
kommissionen och medlemsstaterna 
rådgivning om alla lämpliga åtgärder som 
den anser bör vidtas på unionsnivå när det 
gäller de berörda läkemedlen, i enlighet 
med bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG 
eller förordning (EG) nr 726/2004.

Styrgruppen för läkemedel ska ge 
kommissionen och medlemsstaterna 
rådgivning och rekommendationer om alla 
lämpliga åtgärder som den anser bör vidtas 
på unionsnivå när det gäller de berörda 
läkemedlen, i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG 
eller förordning (EG) nr 726/200418.

__________________ __________________
18 Förordning (EG) nr 726/2004. 18 Förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
ge en väl underbyggd motivering ifall det 
bortses från rekommendationerna från 
styrgruppen för läkemedel. 
Rekommendationerna från styrgruppen 
för läkemedel ska, tillsammans med varje 
väl underbyggd motivering från 
kommissionen och medlemsstaterna, 
göras tillgängliga för allmänheten via den 
webbportal som avses i artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett samband konstateras mellan 
zoonoser eller sjukdomar som påverkar 
endast djur som har eller kan få stora 
konsekvenser för människors hälsa eller 
om insats av aktiva substanser i 
veterinärmedicinska läkemedel kan bli till 
nytta mot hotet mot folkhälsan eller mot 
den större händelsen eller närhelst det 
eljest är nödvändigt får styrgruppen för 
läkemedel samverka med kommittén för 
veterinärmedicinska läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att underlätta beredskapen för 
hot mot folkhälsan ska styrgruppen för 
läkemedel anta en förteckning över 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller 
förordning (EG) nr 726/2004 och som den 
betraktar som nödvändiga på unionsnivå 
(förteckningen över nödvändiga 
läkemedel) och därvid följa 
Världshälsoorganisationens 
modellförteckning över nödvändiga 
läkemedel. Förteckningen ska vara färdig 
senast den ... [12 månader efter dagen för 
denna förordnings ikraftträdande]. 
Förteckningen ska fungera som icke-
uttömmande referenskälla vid antagandet 
av de förteckningar över kritiska 
läkemedel som avses i punkterna 1 och 2 
och ska uppdateras regelbundet.

Or. en
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran om bistånd i 
enlighet med artikel 4.3 och efter samråd 
med sin arbetsgrupp ska styrgruppen för 
läkemedel anta en förteckning över 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller förordning (EG) 
nr 726/2004 och som den betraktar som 
kritiska vid en större händelse (nedan 
kallad förteckning över kritiska läkemedel 
vid en större händelse). Förteckningen ska 
uppdateras vid behov ända tills den större 
händelsen har åtgärdats i tillräcklig grad.

1. Efter en begäran om bistånd i 
enlighet med artikel 4.3 och efter samråd 
med sin arbetsgrupp ska styrgruppen för 
läkemedel anta en förteckning över 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller förordning (EG) 
nr 726/2004 och som den betraktar som 
kritiska vid en större händelse (nedan 
kallad förteckning över kritiska läkemedel 
vid en större händelse). Förteckningen får 
innehålla olika kategorier med olika hög 
prioritering bland de läkemedel som 
identifierats som kritiska. Förteckningen 
ska uppdateras vid behov ända tills den 
större händelsen har åtgärdats i tillräcklig 
grad.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Omedelbart efter att ett hot mot 
folkhälsan fastställts och efter samråd med 
sin arbetsgrupp ska styrgruppen för 
läkemedel anta en förteckning över 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller förordning (EG) 
nr 726/2004 och som den betraktar som 
kritiska vid ett hot mot folkhälsan (nedan 
kallad förteckning över kritiska läkemedel 
vid ett hot mot folkhälsan). Förteckningen 
ska uppdateras vid behov till dess att hotet 
mot folkhälsan har upphört.

2. Omedelbart efter att ett hot mot 
folkhälsan fastställts och efter samråd med 
sin arbetsgrupp ska styrgruppen för 
läkemedel anta en förteckning över 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller förordning (EG) 
nr 726/2004 och som den betraktar som 
kritiska vid ett hot mot folkhälsan (nedan 
kallad förteckning över kritiska läkemedel 
vid ett hot mot folkhälsan). Förteckningen 
får innehålla olika kategorier med olika 
hög prioritering bland de läkemedel som 
identifierats som kritiska. Förteckningen 
ska uppdateras vid behov till dess att hotet 
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mot folkhälsan har upphört. Förteckningen 
får vid behov uppdateras i enlighet med 
förfarandet för översyn enligt artikel 16, 
varvid styrgruppen för läkemedel ska 
samverka med krisarbetsgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av förteckningarna över 
kritiska läkemedel och den information och 
de uppgifter som lämnats i enlighet med 
artiklarna 10 och 11 ska styrgruppen för 
läkemedel övervaka tillgång och 
efterfrågan på läkemedel som ingår i de 
förteckningarna i syfte att identifiera 
potentiella eller faktiska brister på dessa 
läkemedel. Som ett led i den 
övervakningen ska styrgruppen för 
läkemedel vid behov samverka med den 
hälsosäkerhetskommitté som inrättats 
genom artikel 4 i förordning (EU) 
2020/[…]19 och, i händelse av ett hot mot 
folkhälsan, den rådgivande kommitté för 
hot mot folkhälsan som inrättats i enlighet 
med artikel 24 i den förordningen.

På grundval av förteckningarna över 
nödvändiga respektive kritiska läkemedel 
och den information och de uppgifter som 
lämnats i enlighet med artiklarna 10 och 11 
samt den databas som upprättats i 
enlighet med artikel 12b, när den en gång 
blivit helt redo att tas i bruk, ska 
styrgruppen för läkemedel övervaka 
tillgång och efterfrågan på läkemedel som 
ingår i de förteckningarna, vid behov i 
enlighet med läkemedlens respektive 
prioritetsnivåer i förteckningarna, i syfte 
att identifiera potentiella eller faktiska 
brister på dessa läkemedel. Som ett led i 
den övervakningen ska styrgruppen för 
läkemedel vid behov samverka med den 
hälsosäkerhetskommitté som inrättats 
genom artikel 4 i förordning (EU) 
2020/[…]19 och, i händelse av ett hot mot 
folkhälsan, den rådgivande kommitté för 
hot mot folkhälsan som inrättats i enlighet 
med artikel 24 i den förordningen, såväl 
som med Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar.

__________________ __________________
19 [Infoga hänvisning till den antagna text 
som avses i fotnot 4].

19 [Infoga hänvisning till den antagna text 
som avses i fotnot 4].

Or. en
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av kommissionen eller 
det delnätverk som avses i artikel 9.2 ska 
styrgruppen för läkemedel lämna 
aggregerade uppgifter och prognoser om 
efterfrågan som styrker resultaten. 
Därvidlag ska styrgruppen för läkemedel 
samverka med Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
för att erhålla epidemiologiska data som 
hjälp för att förutse läkemedelsbehov, och 
med den verkställande styrgrupp för 
medicintekniska produkter som avses i 
artikel 19 om de läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
administreras med hjälp av en 
medicinteknisk produkt.

2. På begäran av kommissionen ska 
styrgruppen för läkemedel lämna 
aggregerade uppgifter och prognoser om 
efterfrågan som styrker resultaten. 
Därvidlag ska styrgruppen för läkemedel 
samverka med Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
för att erhålla epidemiologiska data, 
modeller eller utvecklingsscenarier som 
hjälp för att förutse läkemedelsbehov, och 
med den verkställande styrgrupp för 
medicintekniska produkter som avses i 
artikel 19 om de läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
administreras med hjälp av en 
medicinteknisk produkt. Styrgruppen för 
läkemedel får också lämna aggregerade 
uppgifter och prognoser om efterfrågan 
på begäran av det delnätverk som avses i 
artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om de rekommendationer som 
avses i punkterna 3 och 4 inte tagits i 
beaktande eller inte genomförts ska 
kommissionen, medlemsstaterna, 
innehavarna av godkännande för 
försäljning och andra berörda enheter vid 
behov lämna en väl underbyggd 
motivering till detta.

Or. en
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) specificera förfarandena för att 
fastställa förteckningen över nödvändiga 
läkemedel med dithörande 
prioritetsnivåer,

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) specificera förfarandena för att 
fastställa förteckningarna över kritiska 
läkemedel,

(a) specificera förfarandena och 
kriterierna för att fastställa 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
med dithörande prioritetsnivåer,

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) specificera metoderna och 
kriterierna för den övervakning, 
uppgiftsinsamling och rapportering som 
föreskrivs i artiklarna 4, 7 och 8,

(b) specificera metoderna och 
kriterierna för den övervakning, 
uppgiftsinsamling och rapportering som 
föreskrivs i artiklarna 4, 7 och 8, med en 
grundläggande minimiuppsättning av 
data,

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) utarbeta rationaliserade 
elektroniska system för övervakning och 
rapportering,

(c) utarbeta rationaliserade 
elektroniska system för övervakning och 
rapportering i samordning med de 
nationella behöriga myndigheterna, till 
dess att den databas som föreskrivs i 
artikel 12b blivit helt redo att tas i bruk,

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) upprätta och underhålla en 
förteckning över kontaktpunkter för 
partihandlare i fråga om alla 
humanläkemedel som är godkända i 
unionen, genom den databas som 
föreskrivs i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004,

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) under den tid som hotet mot 
folkhälsan eller den större händelsen 
föreligger upprätta och underhålla ett 
delnätverk med kontaktpunkter för 
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partihandlare, på grundval av de 
läkemedel som ingår i förteckningarna 
över kritiska läkemedel,

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 9 -– punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) begära information från 
kontaktpunkterna i det delnätverk som 
avses i led a och ange en tidsfrist för 
inlämning av informationen,

(b) begära information från 
kontaktpunkterna i det delnätverk som 
avses i leden a och aa och ange en tidsfrist 
för inlämning av informationen, om 
informationen inte redan finns att tillgå i 
den databas som föreskrivs i artikel 12b,

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) begära information från 
kontaktpunkterna vid medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av den 
uppsättning information som styrgruppen 
för läkemedel kommit överens om och 
ange en tidsfrist för inlämning.

(c) begära information från 
kontaktpunkterna vid medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av den 
uppsättning information som styrgruppen 
för läkemedel kommit överens om och 
ange en tidsfrist för inlämning, om 
informationen inte redan finns att tillgå i 
den databas som föreskrivs i artikel 12b.

Or. en
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) namnet på partihandlaren,

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) tillgängliga lager,

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) kvantiteter som redan levererats,

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) planerade leveranser,

Or. en
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) information från partihandlarna 
och den juridiska person som är behörig 
att lämna ut läkemedlet till allmänheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter för innehavare av 
godkännande för försäljning

Skyldigheter för innehavare av 
godkännande för försäljning och för 
partihandlare

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att underlätta den övervakning 
som avses i artikel 7 och efter en begäran 
från läkemedelsmyndigheten ska 
innehavarna av godkännande för 
försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
lämna in den information som avses i 
artikel 9.3 inom den tidsfrist som 
läkemedelsmyndigheten angett. De ska 
lämna informationen genom de 
kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

1. För att underlätta den övervakning 
som avses i artikel 7 och efter en begäran 
från läkemedelsmyndigheten ska 
innehavarna av godkännande för 
försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
samt partihandlare som handlar med dem 
lämna in den information som avses i 
artikel 9.3 inom den tidsfrist som 
läkemedelsmyndigheten angett. De ska 
lämna informationen genom de 
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artikel 9.2 och med användning av de 
metoder och system för rapportering som 
fastställts i enlighet med artikel 9.1. De ska 
tillhandahålla uppdateringar vid behov.

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 
artikel 9.2 och med användning av de 
metoder och system för rapportering som 
fastställts i enlighet med artikel 9.1. De ska 
tillhandahålla uppdateringar vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning av humanläkemedel som är 
godkända i unionen ska senast sex månader 
efter den dag då den här förordningen 
börjar tillämpas lämna in den information 
som krävs i enlighet med artikel 9.1 e i 
elektroniskt format till den databas som 
avses i artikel 57.1 l i förordning 
(EG) nr 726/2004. Dessa innehavare av 
godkännande ska uppdatera den inlämnade 
informationen vid behov.

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning av humanläkemedel som är 
godkända i unionen samt partihandlare 
som handlar med dem ska senast sex 
månader efter den dag då den här 
förordningen börjar tillämpas lämna in den 
information som krävs i enlighet med 
artikel 9.1 e och ea i elektroniskt format till 
den databas som avses i artikel 57.1 l i 
förordning (EG) nr 726/2004. Dessa 
innehavare av godkännande och 
partihandlare ska uppdatera den 
inlämnade informationen vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska i förekommande fall 
motivera varför begärd information saknas 
och varför den inte lämnats in inom den 
tidsfrist som läkemedelsmyndigheten 
angett.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning och partihandlare ska i 
förekommande fall motivera varför begärd 
information saknas och varför den inte 
lämnats in inom den tidsfrist som 
läkemedelsmyndigheten angett.
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Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om innehavare av godkännande för 
försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
anger att den inlämnade informationen 
innehåller uppgifter som rör 
affärshemligheter, ska de markera de 
berörda delarna och redogöra för skälen till 
detta. Läkemedelsmyndigheten ska ta 
ställning till varje begäran och skydda 
information som rör affärshemligheter mot 
oberättigat utlämnande.

4. Om innehavare av godkännande för 
försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
samt partihandlare som handlar med dem 
anger att den inlämnade informationen 
innehåller uppgifter som rör 
affärshemligheter, ska de markera de 
berörda delarna och redogöra för skälen till 
detta. Läkemedelsmyndigheten ska ta 
ställning till varje begäran och skydda 
information som rör affärshemligheter mot 
oberättigat utlämnande.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om innehavare av godkännande för 
försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
förfogar över ytterligare information som 
styrker att det föreligger en potentiell eller 
faktisk brist ska de omedelbart lämna den 
informationen till läkemedelsmyndigheten.

5. Om innehavare av godkännande för 
försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
samt partihandlare som handlar med dem 
förfogar över ytterligare information som 
styrker att det föreligger en potentiell eller 
faktisk brist ska de omedelbart lämna den 
informationen till läkemedelsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Efter rapporteringen av resultaten 
av övervakningen och eventuella 
rekommendationer om förebyggande eller 
riskreducerande åtgärder i enlighet med 
artikel 8 ska innehavare av godkännande 
för försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel

6. Efter rapporteringen av resultaten 
av övervakningen och eventuella 
rekommendationer om förebyggande eller 
riskreducerande åtgärder i enlighet med 
artikel 8 ska innehavare av godkännande 
för försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
samt partihandlare som handlar med dem

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att underlätta den övervakning 
som avses i artikel 7 och efter en begäran 
från läkemedelsmyndigheten ska 
medlemsstaterna inom den tidsfrist som 
läkemedelsmyndigheten angett

1. För att underlätta den övervakning 
som avses i artikel 7 och efter en begäran 
från läkemedelsmyndigheten ska, om inte 
denna information redan finns tillgänglig 
i den databas som inrättats i enlighet med 
artikel 12b, medlemsstaterna inom den 
tidsfrist som läkemedelsmyndigheten 
angett

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det är nödvändigt för att 
fullgöra skyldigheterna i punkt 1 ska 

2. Om det är nödvändigt för att 
fullgöra skyldigheterna i punkt 1 ska 
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medlemsstaterna med hjälp av 
läkemedelsmyndigheten samla in 
information och uppgifter om lagernivåer 
från partihandlare och de juridiska personer 
som är behöriga att lämna ut läkemedel 
som ingår i förteckningarna över kritiska 
läkemedel till allmänheten.

medlemsstaterna med hjälp av 
läkemedelsmyndigheten samla in relevant 
information och relevanta uppgifter, bland 
annat om lagernivåer från partihandlare 
och de juridiska personer som godkänts för 
eller är behöriga att lämna ut läkemedel 
som ingår i förteckningarna över kritiska 
läkemedel till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) samverka med tredjeländer och 
berörda internationella organisationer, efter 
behov, för att minska potentiella eller 
faktiska brister på läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
eller de aktiva farmaceutiska substanserna 
för dem, om dessa läkemedel eller 
substanser importeras till unionen och om 
sådana potentiella eller faktiska brister får 
konsekvenser på internationell nivå.

(f) samverka med tredjeländer och 
berörda internationella organisationer, efter 
behov, för att minska potentiella eller 
faktiska brister på läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
eller de aktiva farmaceutiska substanserna 
för dem, om dessa läkemedel eller 
substanser importeras till unionen och om 
sådana potentiella eller faktiska brister får 
konsekvenser på internationell nivå, och 
rapportera om dessa åtgärder och 
resultaten av dem till styrgruppen för 
läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Plan för begränsning av risken för brister
1. Innehavarna av godkännande för 
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försäljning av läkemedel som ingår i 
förteckningen över nödvändiga läkemedel 
och som är godkända i unionen samt 
partihandlare som handlar med dem ska 
senast den ... [15 månader efter den dag 
då denna förordning börjat tillämpas] 
sammanställa en beredskaps- och 
insatsplan för begränsning av riskerna för 
brister på de läkemedel som finns med på 
förteckningen över nödvändiga 
läkemedel.
2. Innehavarna av godkännande för 
försäljning av nödvändiga läkemedel samt 
partihandlare som handlar med dem ska 
senast vid utgången av den frist som avses 
i punkt 1 lägga fram sina planer för de 
nationella behöriga myndigheterna och 
för läkemedelsmyndigheten om de 
använder sig av det centraliserade 
förfarandet enligt 
förordning (EG) nr 726/2004, varvid en 
gemensam blankett och gemensamma 
rapporteringskriterier som framtagits av 
läkemedelsmyndigheten ska användas.
3. När planerna lagts fram ska 
innehavarna av godkännande för 
försäljning och partihandlarna vid behov 
uppdatera dem och lägga fram dem på 
nytt.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Europeiska 

läkemedelsförsörjningsdatabasen
1. Läkemedelsmyndigheten ska i 
samarbete med kommissionen och 
medlemsstaterna upprätta, underhålla 
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och förvalta Europeiska 
läkemedelsförsörjningsdatabasen för att
(a) möjliggöra övervakning av 
tillgången och efterfrågan på läkemedel 
på unions- och medlemsstatsnivå,
(b) möjliggöra övervakning och 
rapportering av brister på läkemedel på 
unions- och medlemsstatsnivå,
(c) möjliggöra för innehavare av 
godkännande för försäljning och 
partihandlare att fullgöra 
informationsskyldigheterna i artikel 10,
(d) ge ett fullgott 
informationsunderlag för kommissionens, 
de nationella behöriga myndigheternas 
och läkemedelsmyndighetens utförande 
av sina uppgifter med anknytning till 
denna förordning, och möjliggöra ett 
fördjupat samarbete mellan dem.
Läkemedelsförsörjningsdatabasen ska 
fungera, inte bara under tider av hot mot 
folkhälsan och större händelser utan 
också under normala förhållanden, som 
en samkörbar och harmoniserad 
unionsdatabas som bygger på de data som 
rapporterats via de nationella elektroniska 
plattformar som inrättats i enlighet med 
punkt 2. Databasen ska låta de nationella 
behöriga myndigheterna och 
läkemedelsmyndigheten samtidigt kunna 
få åtkomst till den information som finns i 
databasen och dela den.
2. Varje medlemsstat ska utveckla en 
elektronisk plattform för övervakning i 
realtid av läkemedelsförsörjningen, varvid 
plattformen ska kunna spåra alla 
läkemedel utmed hela försörjningskedjan 
och vid vilken tidpunkt som helst 
fastställa hur stor tillgången på dem är. 
Dessa plattformar, som ska förvaltas av de 
nationella behöriga myndigheterna ska 
vara helt redo att tas i bruk på 
medlemsstatsnivå senast den ... 
[30 månader efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande].
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Uppgifter om tillgång och efterfrågan ska 
på medlemsstatsnivå rapporteras av 
följande enheter:
(a) Innehavare av godkännanden för 
försäljning.
(b) Partihandlare.
(c) Öppenvårdsapotek och 
sjukhusapotek.
3. Utöver vad som anges i punkt 2 
ska de elektroniska plattformarna också 
ge de nationella behöriga myndigheterna 
åtkomst i realtid till uppgifter från 
partihandlare, öppenvårdsapotek och 
sjukhusapotek på nationell nivå om vilka 
läkemedelsbehov som inte kunnat 
tillgodoses. Innehavare av godkännanden 
för försäljning ska med hjälp av 
plattformarna också kunna rapportera 
alla problem med 
läkemedelsförsörjningen, också problem 
med tillverkningen av läkemedel
4. Medlemsstaternas plattformar ska 
kunna samköras och upprepa sin 
information i 
läkemedelsförsörjningsdatabasen som 
förvaltas av läkemedelsmyndigheten, så 
att det inte blir några upprepningar av de 
rapporter som kontaktpunkterna avlägger 
i enlighet med artikel 9.2.
5. Med hjälp av de uppgifter som 
genereras av medlemsstaternas 
plattformar och följaktligen av 
läkemedelsförsörjningsdatabasen ska det 
gå att få reda på eventuella 
försörjningsproblem utmed hela 
försörjningskedjan och, genom 
tillämpning av stordatateknik samt, när så 
är lämpligt, artificiell intelligens, ska 
utgående från dessa uppgifter 
försörjningsproblem kunna förutsägas på 
förhand.
6. De uppgifter som läggs fram ska 
följa Internationella 
standardiseringsorganisationens 
standarder för identifiering och 
beskrivning av humanläkemedel och 



PE680.818v02-00 48/68 PR\1228212SV.docx

SV

bygga på de fyra domäner för basdata 
som används vid lagstiftningen om 
läkemedel: substans-, produkt-, 
organisations- och referensdata.
7. Läkemedelsmyndigheten ska, i 
samarbete med kommissionen och 
medlemsstaterna, sammanställa 
databasens funktionella specifikationer, 
tillsammans med en plan för 
genomförandet av 
läkemedelsförsörjningsdatabasen och 
medlemsstaternas plattformar senast den 
... [6 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]. Planen ska söka 
säkerställa att 
läkemedelsförsörjningsdatabasen är helt 
redo att tas i bruk senast den ... 
[48 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande].
8. Om en nationell behörig 
myndighet anger att den inlämnade 
informationen innehåller uppgifter som 
rör affärshemligheter ska den visa vilka 
delar den anser som affärshemligheter, 
tillsammans med orsakerna till detta. 
Läkemedelsmyndigheten ska ta ställning 
till varje begäran och skydda information 
som rör affärshemligheter mot oberättigat 
utlämnande.
9. Endast kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten, de nationella 
behöriga myndigheter som rapporterar 
uppgifterna till 
läkemedelsförsörjningsdatabasen och 
styrgruppen för läkemedel ska i databasen 
få åtkomst till sådana uppgifter som rör 
affärshemligheter.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndigheten ska, via sin 
webbportal och på andra lämpliga sätt, 
tillsammans med de nationella behöriga 
myndigheterna informera allmänheten och 
intressegrupper om arbetet i styrgruppen 
för läkemedel.

Läkemedelsmyndigheten ska, via en 
särskild plats på sin webbportal och på 
andra lämpliga sätt, tillsammans med de 
nationella behöriga myndigheterna 
informera allmänheten och intressegrupper 
om arbetet i styrgruppen för läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden som genomförs av 
styrgruppen för läkemedel ska vara öppna 
med mötesprotokoll och, när så är 
lämpligt, röstningsutfall som 
dokumenteras och offentliggörs, 
inbegripet eventuella avvikande åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas krisarbetsgruppen 
som en del av läkemedelsmyndigheten. 
Medlemmarna ska sammanträda vid hot 
mot folkhälsan, personligen eller på 
distans. Läkemedelsmyndigheten ska 
tillhandahålla sekretariatet för styrgruppen 
för medicintekniska produkter.

1. Härmed inrättas krisarbetsgruppen 
som en del av läkemedelsmyndigheten. 
Medlemmarna ska sammanträda såsom ett 
led i beredskapen för hot mot folkhälsan 
och under tider av sådana hot, personligen 
eller på distans. Läkemedelsmyndigheten 
ska tillhandahålla sekretariatet för 
styrgruppen för medicintekniska produkter.

Or. en
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vid behov samarbeta med unionens 
organ och byråer, 
Världshälsoorganisationen, tredjeländer 
och internationella vetenskapliga 
organisationer i vetenskapliga och tekniska 
frågor avseende hot mot folkhälsan och 
läkemedel som kan bidra till att avhjälpa 
hot mot folkhälsan.

(f) Vid behov samarbeta med 
nationella behöriga myndigheter, 
unionens organ och byråer, 
Världshälsoorganisationen, tredjeländer 
och internationella vetenskapliga 
organisationer i vetenskapliga och tekniska 
frågor avseende hot mot folkhälsan och 
läkemedel som kan bidra till att avhjälpa 
hot mot folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Krisarbetsgruppen ska bestå av 
företrädare för läkemedelsmyndighetens 
vetenskapliga kommittéer, arbetsgrupper 
och personal, den samordningsgrupp som 
inrättats i enlighet med artikel 27 i direktiv 
2001/83/EG och den samordnande och 
rådgivande grupp för kliniska prövningar 
som inrättats i enlighet med artikel 85 i 
förordning (EU) nr 536/201421. Vid behov 
får externa experter utses och företrädare 
för andra unionsorgan och unionsbyråer 
inbjudas. En företrädare för 
läkemedelsmyndigheten ska vara 
ordförande i krisarbetsgruppen.

3. Krisarbetsgruppen ska bestå av 
företrädare för läkemedelsmyndighetens 
vetenskapliga kommittéer, arbetsgrupper 
och personal, den samordningsgrupp som 
inrättats i enlighet med artikel 27 i direktiv 
2001/83/EG och den samordnande och 
rådgivande grupp för kliniska prövningar 
som inrättats i enlighet med artikel 85 i 
förordning (EU) nr 536/201421. Vid behov 
får externa experter utses, bland dem också 
hälso- och sjukvårdspersonal, och 
företrädare för andra unionsorgan och 
unionsbyråer inbjudas. En företrädare för 
läkemedelsmyndigheten ska vara 
ordförande i krisarbetsgruppen.

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 

21 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 
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april 2014 om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och om upphävande av 
direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 
27.5.2014, s. 1).

april 2014 om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och om upphävande av 
direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 
27.5.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Krisarbetsgruppen ska fastställa 
förfaranden för begäran om och inlämning 
av uppsättningen begärd information och 
begärda uppgifter, inklusive information 
om den eller de medlemsstater där en 
ansökan om tillstånd för klinisk prövning 
har lämnats in eller ska lämnas in.

3. Krisarbetsgruppen ska fastställa 
förfaranden och vägledning för begäran 
om och inlämning av uppsättningen begärd 
information och begärda uppgifter, 
inklusive information om den eller de 
medlemsstater där en ansökan om tillstånd 
för klinisk prövning har lämnats in eller 
ska lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utvecklare som har fått 
vetenskaplig rådgivning ska därefter lämna 
in uppgifterna från kliniska prövningar till 
läkemedelsmyndigheten efter en begäran i 
enlighet med artikel 16.

6. Utvecklare som har fått 
vetenskaplig rådgivning ska därefter lämna 
in uppgifterna från kliniska prövningar till 
läkemedelsmyndigheten efter en begäran i 
enlighet med artikel 16. För att skyddet av 
sådana känsliga uppgifter ska säkerställas 
ska modernaste teknik för 
pseudonymisering, bland annat 
kryptering, tillämpas.

Or. en



PE680.818v02-00 52/68 PR\1228212SV.docx

SV

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid arbetet med översynen får 
krisarbetsgruppen begära information och 
uppgifter från innehavare av godkännande 
för försäljning och från utvecklare och 
involvera dem i de inledande 
diskussionerna. Krisarbetsgruppen får 
också i förekommande fall använda 
observationsstudier av hälsodata som 
genererats utanför kliniska studier, 
beroende på hur tillförlitliga de är.

2. Vid arbetet med översynen får 
krisarbetsgruppen begära information och 
uppgifter från innehavare av godkännande 
för försäljning och från utvecklare och 
involvera dem i de inledande 
diskussionerna. Krisarbetsgruppen får 
också i förekommande fall använda 
observationsstudier av hälsodata som 
genererats utanför kliniska studier, 
beroende på hur tillförlitliga de är. För att 
skyddet av sådana känsliga uppgifter ska 
säkerställas ska modernaste teknik för 
pseudonymisering, bland annat 
kryptering, tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndigheten ska, via sin 
webbportal och på andra lämpliga sätt, 
tillsammans med de nationella behöriga 
myndigheterna informera allmänheten och 
berörda intressegrupper om 
krisarbetsgruppens arbete.

Läkemedelsmyndigheten ska, via en 
särskild plats på sin webbportal och på 
andra lämpliga sätt, tillsammans med de 
nationella behöriga myndigheterna 
informera allmänheten och berörda 
intressegrupper om krisarbetsgruppens 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden som genomförs av 
krisarbetsgruppen ska vara öppna med 
mötesprotokoll och, när så är lämpligt, 
röstningsutfall som dokumenteras och 
offentliggörs, inbegripet eventuella 
avvikande åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 18 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Samordna oberoende effektivitets- 
och säkerhetsövervakningsstudier över 
behandlingar med nya läkemedel, med 
användning av relevanta 
myndighetsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas den verkställande 
styrgruppen för medicintekniska produkter 
(nedan kallad styrgruppen för 
medicintekniska produkter)som en del av 
läkemedelsmyndigheten. Medlemmarna i 
gruppen ska sammanträda personligen eller 
på distans, som beredskap för eller under 
ett hot mot folkhälsan. 
Läkemedelsmyndigheten ska tillhandahålla 
sekretariatet för styrgruppen för 
medicintekniska produkter.

1. Härmed inrättas den verkställande 
styrgruppen för medicintekniska produkter 
(nedan kallad styrgruppen för 
medicintekniska produkter)som en del av 
läkemedelsmyndigheten. Medlemmarna i 
gruppen ska regelbundet och alltid när 
omständigheterna påkallar sammanträda 
personligen eller på distans, som beredskap 
för eller under ett hot mot folkhälsan. 
Läkemedelsmyndigheten ska tillhandahålla 
sekretariatet för styrgruppen för 



PE680.818v02-00 54/68 PR\1228212SV.docx

SV

medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Omedelbart efter att ett hot mot 
folkhälsan har fastställts och efter samråd 
med sin arbetsgrupp ska styrgruppen för 
medicintekniska produkter anta en 
förteckning över medicintekniska 
produkter som den betraktar som kritiska 
vid ett hot mot folkhälsan (nedan kallad 
förteckning över kritiska medicintekniska 
produkter vid ett hot mot folkhälsan). 
Förteckningen ska uppdateras vid behov 
till dess att hotet mot folkhälsan har 
upphört.

1. Omedelbart efter att ett hot mot 
folkhälsan har fastställts och efter samråd 
med sin arbetsgrupp ska styrgruppen för 
medicintekniska produkter anta en 
förteckning över medicintekniska 
produkter som den betraktar som kritiska 
vid ett hot mot folkhälsan (nedan kallad 
förteckning över kritiska medicintekniska 
produkter vid ett hot mot folkhälsan). 
Förteckningen får innehålla olika 
kategorier av medicintekniska produkter 
som betecknats som kritiska och som 
prioriteras olika högt, varvid personlig 
skyddsutrustning ska prioriteras högst. 
Förteckningen ska uppdateras vid behov 
till dess att hotet mot folkhälsan har 
upphört.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten ska 
offentliggöra förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan, med eventuella uppdateringar, 
på sin webbportal.

3. Läkemedelsmyndigheten ska 
offentliggöra förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan, med eventuella uppdateringar, 
på en särskild plats på sin webbportal.

Or. en
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under den tid som det föreligger ett 
hot mot folkhälsan ska styrgruppen för 
medicintekniska produkter regelbundet 
rapportera resultaten av sin övervakning till 
kommissionen och det delnätverk som 
avses i artikel 23.1 b och särskilt påtala 
potentiella eller faktiska brister på 
medicintekniska produkter som ingår i 
förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan.

1. Under den tid som det föreligger ett 
hot mot folkhälsan ska styrgruppen för 
medicintekniska produkter regelbundet 
rapportera resultaten av sin övervakning till 
kommissionen och det delnätverk som 
avses i artikel 23.2 a och särskilt påtala 
potentiella eller faktiska brister på 
medicintekniska produkter som ingår i 
förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av kommissionen eller 
det delnätverk som avses i artikel 23.2 b 
ska styrgruppen för medicintekniska 
produkter lämna aggregerade uppgifter och 
prognoser om efterfrågan till stöd för 
resultaten. Därvidlag ska styrgruppen för 
medicintekniska produkter samverka med 
Europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar för att erhålla 
epidemiologiska data som hjälp för att 
förutse behov av medicintekniska 
produkter, och med den verkställande 
styrgrupp för läkemedel som avses i artikel 
3 om de medicintekniska produkter som 
ingår i förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan används tillsammans med ett 

2. På begäran av kommissionen ska 
styrgruppen för läkemedel lämna 
aggregerade uppgifter och prognoser om 
efterfrågan som styrker resultaten. 
Därvidlag ska styrgruppen för 
medicintekniska produkter samverka med 
Europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar för att erhålla 
epidemiologiska data som hjälp för att 
förutse behov av medicintekniska 
produkter, och med den verkställande 
styrgrupp för läkemedel som avses i artikel 
3 om de medicintekniska produkter som 
ingår i förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan används tillsammans med ett 
läkemedel. Styrgruppen för läkemedel får 
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läkemedel. också, på begäran av det delnätverk som 
avses i artikel 23.2 a, lämna de 
aggregerade uppgifter och prognoser om 
efterfrågan vilka avses i denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om de rekommendationer som 
avses i punkterna 3 och 4 inte tagits i 
beaktande eller inte genomförts ska 
kommissionen, medlemsstaterna, 
tillverkarna av medicintekniska 
produkter, de anmälda organen och 
andra berörda enheter vid behov lämna 
en väl underbyggd motivering till detta.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) specificera förfarandena för att 
fastställa förteckningen över kritiska 
medicintekniska produkter vid ett hot mot 
folkhälsan,

(a) specificera förfarandena och 
kriterierna för att fastställa förteckningen 
över kritiska medicintekniska produkter 
vid ett hot mot folkhälsan samt 
prioritetsnivåerna för dem,

Or. en
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utarbeta rationaliserade 
elektroniska system för övervakning och 
rapportering,

(b) utarbeta rationaliserade 
elektroniska system för övervakning och 
rapportering, i samordning med de 
nationella behöriga myndigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) upprätta och underhålla en 
förteckning över kontaktpunkter hos 
tillverkare av medicintekniska produkter, 
auktoriserade representanter och 
anmälda organ,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) under den tid som hotet mot 
folkhälsan föreligger upprätta och 
underhålla ett delnätverk med 
kontaktpunkter hos tillverkare av 
medicintekniska produkter och anmälda 
organ, på grundval av de medicintekniska 
produkter som ingår i förteckningen över 
kritiska medicintekniska produkter vid ett 
hot mot folkhälsan,

(a) under den tid som hotet mot 
folkhälsan föreligger upprätta och 
underhålla ett delnätverk med 
kontaktpunkter hos tillverkare av 
medicintekniska produkter och anmälda 
organ, på grundval av de medicintekniska 
produkter som ingår i förteckningen över 
kritiska medicintekniska produkter vid ett 
hot mot folkhälsan, på basis av 
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kontaktpunkter som för alla tillverkare av 
medicintekniska produkter ska tas med i 
den databas för medicintekniska 
produkter som avses i artikel 33 i 
förordning (EU) 2017/745 och artikel 30 i 
förordning (EU) 2017/746,

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) tillgängliga lager,

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) kvantiteter som redan levererats,

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) planerade leveranser,

Or. en
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 26 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) samverka med tredjeländer och 
berörda internationella organisationer, efter 
behov, för att minska potentiella eller 
faktisk brister på medicintekniska 
produkter som ingår i förteckningen över 
kritiska medicintekniska produkter eller 
deras komponenter, om dessa 
medicintekniska produkter eller 
komponenter importeras till unionen och 
om sådana potentiella eller faktiska brister 
får konsekvenser på internationell nivå.

(e) samverka med tredjeländer och 
berörda internationella organisationer, efter 
behov, för att minska potentiella eller 
faktiska brister på läkemedel som ingår i 
förteckningarna över kritiska läkemedel 
eller de aktiva farmaceutiska substanserna 
för dem, om dessa läkemedel eller 
substanser importeras till unionen och om 
sådana potentiella eller faktiska brister får 
konsekvenser på internationell nivå, och 
rapportera om dessa åtgärder och 
resultaten av dem till styrgruppen för 
medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndigheten ska, via sin 
webbportal och på andra lämpliga sätt, 
tillsammans med de nationella behöriga 
myndigheterna informera allmänheten och 
berörda intressegrupper om arbetet i 
styrgruppen för medicintekniska produkter.

Läkemedelsmyndigheten ska, via en 
särskild plats på sin webbportal och på 
andra lämpliga sätt, tillsammans med de 
nationella behöriga myndigheterna 
informera allmänheten och berörda 
intressegrupper om arbetet i styrgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden som genomförs av 
styrgruppen för medicintekniska 
produkter ska vara öppna med 
mötesprotokoll och, när så är lämpligt, 
röstningsutfall som dokumenteras och 
offentliggörs, inbegripet eventuella 
avvikande åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 28 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tillhandahålla administrativt och 
tekniskt stöd till expertpanelerna i samband 
med deras vetenskapliga yttranden, 
synpunkter och rådgivning,

(a) tillhandahålla administrativt, 
vetenskapligt och tekniskt stöd till 
expertpanelerna i samband med deras 
vetenskapliga yttranden, synpunkter och 
rådgivning,

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Skydd mot it-angrepp

Läkemedelsmyndigheten ska hålla hög 
nivå på säkerheten mot it-angrepp, så att 
dess normala funktion kan säkerställas i 
alla situationer, och framför allt i tider av 
hot mot folkhälsan och större händelser 
på unionsnivå. Läkemedelsmyndigheten 
ska för detta ändamål sammanställa en 
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plan för förebyggande, upptäckt, 
begränsning och bemötande av it-
angrepp, under vägledning av 
incidenthanteringsorganisationen för 
EU:s institutioner och byråer.

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29b
Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa reglerna 
om sanktioner för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna, 
även av ekonomiskt slag, ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen anmäla dessa regler och 
åtgärder senast den … [sex månader efter 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande] samt utan dröjsmål 
anmäla till kommissionen eventuella 
ändringar av dem.

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Personuppgifter i enlighet med 
artikel 32.

(a) Personuppgifter enligt definitionen 
i artikel 4.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/6791a och 
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artikel 3.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/17251b.

________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, 
s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725 av den 
23 oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det 
fria flödet av sådana uppgifter samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG 
(EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaterna får utbyta information 
som rör affärshemligheter och, om det är 
nödvändigt för att skydda folkhälsan, 
personuppgifter med de 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer med 
vilka de har slutit bilaterala eller 
multilaterala avtal om konfidentialitet.

5. Kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaterna får utbyta information 
som rör affärshemligheter och, om det är 
nödvändigt för att skydda folkhälsan, 
personuppgifter med de 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer med 
vilka de har slutit bilaterala eller 
multilaterala avtal om konfidentialitet. Vid 
överföringar av personuppgifter till 
tredjeländer ska kapitel V i 
förordning (EU) 2018/1725 följas.

Or. en
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Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Översyn

Senast den 31 december 2026 och därefter 
varje år ska kommissionen lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om hur det fungerat med tillgång och 
efterfrågan på läkemedel i unionen samt 
om vilka fall av brister som inträffat 
under den föregående perioden.
Senast den 31 december 2026 ska 
kommissionen också lägga fram en 
utvärderingsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om hur 
denna förordning fungerat, vid behov 
åtföljd av ett lagstiftningsförslag om 
ändring av förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ikraftträdande Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitlen I, II och III ska tillämpas från 
och med den ... [dagen för 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IV ska tillämpas från och med den 
... [dagen för ikraftträdande + 
12 månader].

Or. en
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MOTIVERING

Det finns två obestridliga lärdomar att dra av covid-19-pandemin. 

Den första rör pandemins ursprung och blottar de folkhälsorisker som följer av 
överexploateringen av vilda djur och andra naturresurser och den allt snabbare förlusten av 
biologisk mångfald, som beror på klimatförändringarna.

Cirka 70 procent av alla nya sjukdomar och nästan alla kända pandemier är zoonoser. Dessa 
sjukdomar har ökat under de senaste 60 åren och det förekommer allt fler zoonotiska 
patogener till följd av mänsklig verksamhet och dess ekologiska fotavtryck. Den förändrade 
markanvändningen, avskogningen, urbaniseringen, jordbrukets expansion och intensifiering, 
handeln med vilda djur och konsumtionsmönstren bidrar i enorm utsträckning till detta.

Precis som WHO har konstaterat smittar samma mikroorganismer ofta både djur och 
människor, och det går därför inte att förebygga eller utrota problemet med hjälp av insatser 
på enbart endera området. Covid-19-pandemin utgör därför ett tydligt exempel på behovet av 
att i ökad utsträckning använda sig av ”One health”-modellen inom EU i syfte att uppnå bättre 
folkhälsoresultat, eftersom människors hälsa hänger samman med djurhälsan och miljön, 
vilket också anges i EU4Heath-programmet, varför insatserna för att bemöta hälsohoten bör 
beakta dessa tre dimensioner.

Den andra lärdomen rör hanteringen av pandemin och konstaterandet att Europa inte vare sig 
på unions- eller medlemsstatsnivå hade beredskap hantera folkhälsokriser i den här 
storleksordningen. Trots tidigare hot var hälsostrukturerna inte inriktade på denna möjliga 
situation, vilket bland annat beror på att de budgetnedskärningar som gjorts till följd av 2008 
års finanskris medfört en sämre anpassningsförmåga hos våra hälso- och sjukvårdssystem.

Under de senaste månaderna har vi sett hur såväl kommissionen som läkemedelsmyndigheten 
tvingats skapa specialstrukturer för att lyckas få insatserna mot pandemin att bli bättre och 
mer samordnade mellan medlemsstaterna. 

Denna förordning syftar till att i praktiken omsätta de lärdomar som vi hittills dragit, bland 
annat att unionen måste upprätta en institutionell ram som gör det möjligt att bemöta 
krissituationer som den nu rådande utan att behöva improvisera, med ett tydligt mandat och 
med en rättslig grund för en mer aktiv roll från EU-institutionernas sida. Denna förordning 
hör till de tre första förslagen om hälsounionen: mekanismen för bekämpning av allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa – som avser reglering av insatserna på 
unionsnivå på områdena beredskap, övervakning, riskbedömning, tidig varning och reaktion – 
och de stärkta mandaten för både Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, som utgör en grundpelare för denna 
och som stärker samordningen och samverkanseffekterna mellan dessa båda organ.

Om det finns något som vi lärt oss av den pågående pandemin är det nämligen att det behövs 
ett starkare Europa även på hälsoområdet, på väg mot en hälsounion: Vi minns alla 
mångfalden av olika nationella insatser som gjordes till en början, såsom stängda gränser och 
vägran att bistå vid begäranden om vårdmaterial, och detta får inte ske igen. 

Europa bör därför upprätta en struktur för krisförebyggande och krisinsatser, vilket för 
läkemedelmyndighetens del innebär

– en fastställd institutionell ram med styrgrupper för läkemedel och medicintekniska 
produkter samt en arbetsgrupp, där det fastställs vem som ska göra vad vid varje given 
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tidpunkt,
– en ram för övervakning och kontroll av leveranskedjan för läkemedel, med 

skyldigheter för de olika aktörerna,
– upprättande av förteckningar över kritiska läkemedel och medicintekniska produkter, 

och, för första gången,
– en gemensam definition av brist på läkemedel och medicintekniska produkter, något 

som absolut nödvändigt och mycket efterfrågat av Europaparlamentet.

Precis som parlamentet efterlyst i sin resolution om ”läkemedelsbristen – att hantera ett 
växande problem” är det absolut nödvändigt att de europeiska hälsomyndigheterna har en 
gemensam definition av brist på läkemedel och medicintekniska produkter, men även av 
tillgång och efterfrågan, eftersom vi kan hitta lämpliga lösningar på problemet enbart om vi 
har en gemensam definition av det. Vårt förslag ligger i linje med de förslag som Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och cheferna för läkemedelsmyndigheterna (HMA, Heads of 
Medicines Agencies) lagt fram.

Europa måste även upprätta tydliga institutionella strukturer som exempelvis styrgrupper, 
som kan ha en övergripande syn på funktionssättet produktions- och leveranskedjan för 
läkemedel och medicintekniska produkter och som kan samordna insatserna i krissituationer, 
så att man kan undvika unilaterala och kortsiktiga reaktioner av den typ som vi sett under 
covid-19-pandemin. Det absolut viktigaste i denna typ av situationer är att man samordnar 
och samlar kunskap från såväl medlemsstaterna som från EU-institutionerna och näringslivet 
för att hantera dem. Vårdpersonalens roll bör dock stärkas i förhållande till dessa grupper. 

För att kunna hantera denna typ av kriser måste man förbereda sig och, i möjligaste mån, 
agera för att förebygga bristsituationer.

Det är uppenbart att förordningen inte ensam kan utgöra lösningen på den typ av problem 
med många olika orsaker som bristen på läkemedel och medicintekniska produkter utgör. 
EU:s läkemedelsstrategi främjar redan olika initiativ som kommer att genomföras under de 
kommande åren och som torde bidra till en global lösning på problemet, sett både till 
läkemedlens överkomlighet och till marknadens funktionssätt, behörighet, prissättning osv.

Förordningen är dock ett användbart verktyg som kan och bör skapa insyn i 
försörjningskedjans funktionssätt och som kan och bör erbjuda lösningar för en bättre 
övervakning av kedjan, i syfte att förebygga bristsituationer som kan bli kritiska i samband 
med hälsokriser.

Detta är bakgrunden till förslaget om att upprätta en europeisk databas över 
läkemedelsförsörjningen, vilket baseras på uppmaningen i nämnda parlamentsresolution om 
att stärka försörjningskedjan och insynen i den. Detta förslag understöds av initiativ som 
Cismed, ett projekt som unionen finansierar via Horisont Europa och som ger nyttiga 
lärdomar om hur man kan införa ett system för kontroll och uppföljning av försörjningskedjan 
för läkemedel. 

Om vi ska kunna förebygga bristsituationer måste vi öka insynen med hjälp av verktyg som 
ger oss möjlighet att se vilka lager vi har, var de finns och vem som hanterar dem samt att 
kombinera dessa uppgifter på nationell och europeisk nivå för att hitta lösningar och med 
hjälp av dem göra prognoser och förutse möjliga problem.

Här skapas det ett system med två nivåer: en nationell nivå, med en databas på 
medlemsstatsnivå som hanteras av den nationella behöriga myndigheten, och en europeisk 
nivå, som hanteras av Europeiska läkemedelsmyndigheten och som speglar uppgifterna från 
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de nationella databaserna. På detta sätt bör vi kunna ha vetskap om utbud och efterfrågan, 
flöden, volymer och icke tillgodosedd efterfrågan från distributörer, apotek och 
sjukhusapotek.

Detta är naturligtvis rätt tillfälle för detta, det är inte för intet som vi nu kan räkna med 
unionsmedel från faciliteten för återhämtning och resiliens och från instrumentet EU för hälsa 
för att stärka våra hälso- och sjukvårdssystem och våra övervakningssystem.

Med tanke på förslagets omfattning har tillräckligt med tid avsatts för dess genomförande 
(fyra år efter förordningens ikraftträdande).

Dessutom anser jag att det är nödvändigt att stärka delen om krisberedskap, eftersom den 
ingår i titeln på förslaget till förordning, men inte utvecklas i tillräcklig utsträckning i själva 
texten. Därför har jag föreslagit att såväl styrgrupperna som arbetsgruppen ska hålla 
krisförberedande möten, och inte bara möten när krissituationer redan har uppstått. 

I linje med detta anser jag det också nödvändigt att läkemedelsmyndigheten utarbetar en 
förteckning över nödvändiga läkemedel, med Världshälsoorganisationens modellförteckning 
över nödvändiga läkemedel som förebild, både för vuxna och barnpopulationer. Vad gäller 
förteckningarna över kritiska läkemedel anser jag dessutom att det vore lämpligt att de 
innehöll olika kategorier med olika prioriteringsnivåer mellan de läkemedel som identifierats 
som kritiska. 

Vidare bör kopplingarna stärkas mellan styrgruppen för läkemedel och arbetsgruppen, vars 
arbete bör ligga till grund för styrgruppens arbete i samband med utarbetandet och/eller 
uppdateringar av förteckningen över kritiska läkemedel.

Dessutom bör man beakta den veterinärmedicinska aspekten. Ofta smittar som sagt samma 
mikroorganismer både djur och människor, varför det inte går att förebygga eller utrota 
problemet med hjälp av insatser på enbart endera området. Jag anser det därför nödvändigt att 
stärka samverkanseffekterna mellan styrgruppen för läkemedel och kommittén för 
veterinärmedicinska läkemedel på så sätt att kommittén alltid hörs när en krissituation har 
kopplingar till en zoonos.

När det gäller medicintekniska produkter har jag valt en försiktig hållning eftersom 
kommissionen på grund av den brådskande karaktären på förslagen i hälsounionspaketet inte 
har lagt fram någon konsekvensbedömning. Av denna anledning, och på grund av att 
läkemedelsmyndighetens ursprungliga mandat inte omfattar medicintekniska produkter och 
det därför saknas tillräckliga vetenskapliga rön och erfarenheter utöver de från denna 
pandemi, har jag ansett det rimligt att inte gå längre än det som kommissionen föreslår vad 
gäller krissamordningsarbetet.

Mitt syfte med detta förslag och de framlagda ändringsförslagen är således att göra det möjligt 
för läkemedelsmyndigheten att i krissituationer agera snabbare och säkrare och på ett mer 
samordnat sätt med såväl medlemsstaterna som näringslivet. Om denna typ av förordning 
hade varit i kraft före pandemin hade vissa frågor, såsom brist på läkemedel och 
medicintekniska produkter eller godkännande av nya behandlingsformer, säkerligen kunnat 
hanterats på ett smidigare sätt under pandemin.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
European Economic and Social Committee - Ioannis Vardakastanis
DG SANTE
FEDIFAR, GIRP
Comité Permanent des Médecins Européens
TEVA
Affordable Medicines Europe
European Society of Intensive Care Medicine
EFPIA
European Medicines Agency
European Social Insurance Platform
PGEU
European Respiratory Society
Medicines for Europe
German Association of Pharmaceutical Parallel Distributors


