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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG när det gäller ändringar av villkoren för 
godkännanden för försäljning av läkemedel
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0123),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0137/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att förenkla och optimera
förfarandena bör möjligheten att lämna 
in en enda ansökan för en eller flera 
identiska ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas
till att omfatta alla typer av ändringar.

Or. fr
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Motivering

Möjligheten att lämna in en enda ansökan för en eller flera identiska ändringar av villkoren 
för flera godkännanden för försäljning som beviljats av den behöriga myndigheten bör 
utvidgas till att omfatta även andra typer av ändringar. Ett sådant system skulle bidra till att 
minska den administrativa belastningen betydligt. Det skulle också underlätta granskningen 
av ansökningarna och gynna patienterna eftersom det praktiska genomförandet av de 
godkända ändringarna skulle ske samtidigt.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I samband med ett utvidgat 
godkännande för försäljning bör det vara 
möjligt att, på grundval av en motivering,
lämna in en fullständig, separat ansökan 
om godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé.

Or. fr

Motivering

Enligt det nuvarande systemet, förordning (EG) nr 1084/2003 (skäl 8) och förordning (EG) 
nr 1085/2003 (skäl 6), är det möjligt att utvidga ett godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men under ett annat namn och med en annan produktresumé. 
Det är viktigt att behålla den möjligheten. Många läkemedel förknippas starkt med en viss 
sjukdom och om ett läkemedel för en helt annan sjukdom måste behålla samma namn kan det 
få negativa följder för patienten.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Följande artikel ska införas som 
artikel 23c:

”Artikel 23c
I samband med de lämpliga åtgärder som 
Europeiska kommissionen ska vidta ska
följande beaktas:
- Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
- Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé.”

Or. fr

Motivering

1. Det är viktigt att det blir möjligt att lämna in en enda ansökan även för andra typer av 
ändringar. 2. Enligt det nuvarande systemet är det möjligt att i samband med en utvidgning 
av ett godkännande för försäljning lämna in en fullständig, separat ansökan för ett läkemedel 
som redan godkänts, men under ett annat namn och med en annan produktresumé. Det är 
viktigt att behålla denna möjlighet. Många läkemedel förknippas med en viss sjukdom och om 
ett läkemedel för en annan sjukdom måste behålla samma namn kan det få negativa följder 
för patienten.
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MOTIVERING

1) Bakgrund

Ett läkemedel genomgår många förändringar under sin livscykel. Tekniska framsteg och nya 
vetenskapliga rön gör det möjligt att förbättra befintliga läkemedel. Det kan till exempel gälla 
produktionsprocessen, metoderna för rening eller införandet av en ny terapeutisk indikation. 
Det kan också handla om uppdatering av de bipacksedlar som är avsedda för patienterna med 
nya säkerhetsföreskrifter som samlats in på grundval av uppgifter om oönskade effekter. 
Dessutom leder läkemedelsindustrins konsolidering genom sammanslagningar och förvärv till 
många ändringar av administrativ natur, till exempel ändringar av läkemedelsföretagens namn 
eller adress. Alla ändringar måste obligatoriskt rapporteras till de behöriga myndigheterna av 
innehavaren av godkännandet för försäljning av ett läkemedel.

En stor del av läkemedelsindustrins administrativa arbete ägnas åt dessa ändringar. För ett 
medelstort företag som framställer generiska läkemedel och som har mer än 400 registrerade 
produkter (olika läkemedelsformer och doseringar inräknat) uppgår det totala antalet 
ändringar till mer än 4 000 per år. För ett stort företag är denna siffra omkring 19 000.

2) Svagheter med de nuvarande bestämmelserna om ändringar av godkännanden för 
försäljning av läkemedel

Den nuvarande administrativa behandlingen av ändringar visar sig vara alltmer ineffektiv och 
tillfredsställer varken myndigheterna eller läkemedelsindustrin i allmänhet.

Eftersom 80 procent av alla läkemedel, såväl humanläkemedel som veterinärläkemedel, 
godkänns enligt ett nationellt förfarande får denna utvärdering stor betydelse för 
Europeiska unionens läkemedelsmarknad.

De nationella bestämmelserna för beviljande av ett godkännande för försäljning måste 
överensstämma med de villkor som tillämpas på EU-nivå. Däremot är bestämmelserna för 
ändringar av godkännanden inte harmoniserade. Rent nationella godkännanden sker enligt 
regler som varierar i medlemsstaterna och som skiljer sig från EU:s bestämmelser.

En och samma ändring av produkter som godkänts genom nationella förfaranden i olika 
medlemsstater behandlas alltså på olika sätt när det gäller det underlag som ska lämnas in och 
även i fråga om utvärderingsförfarandet.

Denna situation får flera negativa konsekvenser:

– De behöriga myndigheterna och läkemedelsföretagen drabbas av en extra och omotiverad 
administrativ belastning.

– Det blir svårt att planera det praktiska genomförandet av ändringarna.
– Det uppstår stora skillnader när det gäller tidpunkten för införandet av ändringar i 

produktresumén och bipacksedeln, vilket påverkar vårdpersonal och patienter och alltså 
det sätt på vilket den inre marknaden för läkemedel fungerar i allmänhet.
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– Patienterna drabbas eftersom införandet av vissa ändringar för att förbättra ett läkemedels 
effektivitet kanske försenas eller inte alls genomförs.

3) Planerade förbättringar

Föredraganden stöder aktivt kommissionens förslag om att med förbättrad hälsa för 
människor och djur som målsättning se över och förenkla systemet för genomförandet av 
ändringar. Alla läkemedel bör kunna omfattas av samma kriterier för utvärdering, 
godkännande och administrativ behandling av ändringar, oavsett enligt vilket förfarande de 
godkänts.

En effektivisering av systemet skulle framför allt gynna patienterna sett i ett längre 
perspektiv, eftersom det skulle främja en förbättring av läkemedlen. Dessutom skulle det leda 
till att de behöriga myndigheternas bättre kunde utnyttja sina resurser i arbetet med att stärka 
skyddet för folkhälsan.

En förenkling av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel skulle leda till att 
de omfattades av samma kriterier för godkännande, administrativ behandling och övervakning 
av de ändringar som genomförs, oavsett enligt vilka rättsliga förfaranden läkemedlen 
godkänts.

För att harmonisera och förenkla reglerna är det alltså viktigt att ändringar av villkoren för 
godkännande för försäljning omfattas av samma bestämmelser, oavsett vilket förfarande för 
registrering som ursprungligen tillämpats. Det skulle gynna alla: patienter, myndigheter och 
läkemedelsföretag.

Förutom denna harmonisering, som avser samtliga läkemedel, är det också önskvärt att 
förenkla bestämmelserna för ändringar av villkoren för godkännande för försäljning, i 
synnerhet för mindre ändringar som får försumbar inverkan eller ingen inverkan alls på det 
berörda läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt. Kommissionens förordning om granskning 
av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel som antogs den 10 juni 2008 innebär en påtaglig förenkling av 
systemet.

För att inrätta ett optimalt regelsystem för behandling av ändringar av godkännanden för 
försäljning är det viktigt att de olika typerna av ändringar definieras tydligt. Kommissionen 
planerar att upprätta detaljerade förteckningar över alla typer av ändringar. Det är viktigt att 
man utnyttjar erfarenheterna från de nationella system som för närvarande tillämpas. För 
ändringar som avser läkemedel som godkänts enligt ett nationellt förfarande har vissa 
medlemsstater, till exempel Tyskland, redan börjat tillämpa ett enkelt anmälningssystem för 
ett stort antal ändringar som man anser vara av mindre betydelse. Dessa nationella 
förteckningar över olika typer av ändringar har legat till grund för upprättandet av de 
europeiska förteckningarna.

Kommissionen föreslår ett antal viktiga förbättringar av regelsystemet för behandlingen av 
ändringar av godkännanden för försäljning och har då i hög grad tagit intryck av de tyska 
bestämmelserna. Av proportionalitetsskäl omfattas inte homeopatika och traditionella 
växtbaserade läkemedel som inte godkänts för försäljning, men som är föremål för ett 
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förenklat registreringsförfarande, av förordningens tillämpningsområde. Föredraganden 
välkomnar denna bestämmelse eftersom den gör att man kan undvika att komplicera enklare 
registreringsförfaranden i vissa medlemsstater.

Det föreslagna systemet skulle emellertid kunna förbättras ytterligare när en ändring berör 
flera godkännanden för försäljning genom att man inför möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för alla dessa godkännanden för försäljning.

I förordningen begränsar kommissionen denna möjlighet till mindre ändringar av typ IA. För 
att åtgärden verkligen ska få önskad effekt (att minska den administrativa belastningen, 
förenkla behandlingen av ändringarna och se till att det praktiska genomförandet sker 
samtidigt för alla aktuella produkter) är det viktigt att utvidga denna möjlighet till att omfatta 
andra typer av ändringar: mindre ändringar av typ IB och större ändringar av typ II.

Detta föreslås endast i samband med det förfarande för arbetsdelning som beskrivs i artikel 
20. När det berörda godkännandet för försäljning behandlats enligt ett nationellt förfarande 
och sedan beviljats av medlemsstaten är det inte motiverat att tillämpa förfarandet för 
arbetsdelning, som borde reserveras för sådana ändringar av godkännanden för försäljning 
som beviljas av olika medlemsstater eller som beviljas enligt olika förfaranden i samband med 
den ursprungliga registreringen. Det är i själva verket endast i det sammanhanget som man 
gör en vinst när det gäller att få bort det stora antalet utvärderingar av olika behöriga 
myndigheter för en och samma ändring eller grupp av ändringar.

Beträffande utvidgningen av ett godkännande för försäljning föreslår kommissionen att 
läkemedlets namn ska förbli detsamma som vid det ursprungliga godkännandet (artikel 19).

Enligt det nuvarande systemet, förordning (EG) nr 1084/2008 (skäl 8) och förordning (EG) 
nr 1085/2003 (skäl 6), är det möjligt att i samband med en utvidgning av ett godkännande för 
försäljning lämna in en fullständig, separat ansökan för ett läkemedel som redan godkänts, 
men under ett annat namn och med en annan produktresumé.

Det är viktigt att behålla denna möjlighet i det nuvarande systemet. I vissa fall kan det 
nämligen vara viktigt att registrera ett läkemedel under ett nytt namn i samband med en 
utvidgning av ett godkännande för försäljning för en annan indikation än den indikation som 
ursprungligen registrerades vid det första godkännandet för försäljning. Många läkemedel 
förknippas starkt med en viss sjukdom och om ett läkemedel för en helt annan sjukdom måste 
behålla samma namn kan det få negativa följder för patienten.
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