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Ændringsforslag 28
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. fr

Begrundelse

Disse forslag til retsakter åbner muligheden for medicinalvirksomhedernes direkte 
markedsføring. Kommissionens eneste motivation for at foreslå ændringen af den gældende 
lovgivning ser ud til at være at tjene medicinalvirksomhedernes handelsmæssige interesser 
ved at udvide deres markeder. Denne handling er ikke i nogens interesse – hverken i de 
europæiske borgeres eller i medlemsstaternes. Den medfører derimod en stigning i 
omkostningerne og lader patienterne tage risici. Disse forslag skal revideres fuldstændigt.

Ændringsforslag 29
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er dårligt begrundet. Det indeholder ikke en informationsstrategi, som modsvarer 
patienternes behov. I stedet fokuseres der udelukkende på at give en branche med egne 
interesser ret til at sprede "oplysninger". Forskellen mellem reklame og oplysninger bliver 
uklar, hvilket bedst kan ses af forsøget på at tillade, at "oplysninger" offentliggøres i trykte 
medier. En informationsstrategi skal være langt bredere og skal styres af myndighederne, ikke 
af lægemiddelvirksomhederne. Den nye Kommissionen bør fremsætte et nyt forslag, i stedet 
for at Europa-Parlamentet skal omskrive det fuldstændigt.
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Ændringsforslag 30
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler [8] 
fastlægger harmoniserede regler for 
reklame for humanmedicinske lægemidler.
Denne lovgivning forbyder navnlig 
reklame for receptpligtige lægemidler over 
for offentligheden.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler [8] 
fastlægger harmoniserede regler for 
reklame for humanmedicinske lægemidler.
Denne lovgivning forbyder navnlig 
reklame for receptpligtige lægemidler over 
for offentligheden for at beskytte 
folkesundheden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at formålet med status som receptpligtig og forbuddet mod 
reklame for receptpligtig medicin er at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag 31
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler [8] 
fastlægger harmoniserede regler for 
reklame for humanmedicinske lægemidler.
Denne lovgivning forbyder navnlig 
reklame for receptpligtige lægemidler over 
for offentligheden.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler [8] 
fastlægger harmoniserede regler for 
reklame for humanmedicinske lægemidler.
Denne lovgivning forbyder navnlig 
reklame for receptpligtige lægemidler over 
for offentligheden for at beskytte 
menneskers sundhed.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at formålet med forbuddet mod reklame for receptpligtig medicin 
er at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag 32
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår spredning af information 
fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, bestemmes det i 
direktivet blot, at visse 
informationsaktiviteter ikke er omfattet af 
reglerne for reklame, uden at der fastsættes 
bestemmelser for harmoniserede rammer 
for indholdet og kvaliteten af ikke-
salgsfremmende information om 
lægemidler eller de kanaler, som denne 
information kan spredes gennem.

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår spredning af information 
fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, bestemmes det i 
direktivet blot, at visse 
informationsaktiviteter ikke er omfattet af 
reglerne for reklame, uden at der fastsættes 
bestemmelser for harmoniserede rammer 
for indholdet og kvaliteten af ikke-
salgsfremmende information om 
lægemidler i forbindelse med en generel 
strategi for information til patienter.
Endvidere indeholder direktivet ikke
kanaler, som denne information kan 
spredes gennem, ligesom det ikke 
indeholder bestemmelser om en 
patientvenlig indlægsseddel, som 
modsvarer patienternes reelle behov.
Indlægssedlen bør derfor omdannes til en 
patientseddel.

Or. en

Begrundelse

Et afgørende punkt, som blev drøftet indgående og anerkendt af medlemsstater og 
interessenter samt godkendt af lægemiddelforummet, var behovet for en bredere og mere 
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omfattende strategi for information til patienter, herunder et løfte om viden om sundhed. Den 
nuværende indlægsseddel er ikke patientvenlig og modsvarer ikke patienternes reelle behov. 
Det Europæiske Lægemiddelagenturs arbejde med at forbedre indlægssedlernes læsbarhed 
og patientvenlighed bør fortsættes og følges som en model for god praksis for de nationale 
regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 33
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår spredning af information 
fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, bestemmes det 
i direktivet blot, at visse 
informationsaktiviteter ikke er omfattet af 
reglerne for reklame, uden at der 
fastsættes bestemmelser for 
harmoniserede rammer for indholdet og 
kvaliteten af ikke-salgsfremmende 
information om lægemidler eller de 
kanaler, som denne information kan 
spredes gennem.

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). Disse regler bør 
forbedres og håndhæves bedre, så det er 
muligt at forbedre læsbarheden af disse 
dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd giver problemer i forhold til at definere reklame og "information", 
som spredes af indehaveren af markedsføringstilladelsen. Det bør prioriteres at gøre den 
officielt anerkendte indlægsseddel mere anvendelig og tilgængelig for patienterne ved at 
sikre, at lægemiddelvirksomhederne konsekvent opfylder deres forpligtelser i forhold til 
pakning af lægemidler og indlægssedler (dvs. samråd med målpatientgrupper) (håndhævelse 
af artikel 59 i direktiv 2001/83/EF som ændret ved direktiv 2004/27/EF).
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Ændringsforslag 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår spredning af information 
fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, bestemmes det i 
direktivet blot, at visse 
informationsaktiviteter ikke er omfattet af 
reglerne for reklame, uden at der fastsættes 
bestemmelser for harmoniserede rammer 
for indholdet og kvaliteten af ikke-
salgsfremmende information om 
lægemidler eller de kanaler, som denne 
information kan spredes gennem.

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår at stille information til 
rådighed fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til patienter og 
offentligheden, bestemmes det i direktivet 
blot, at visse informationsaktiviteter ikke er 
omfattet af reglerne for reklame, uden at 
der fastsættes bestemmelser for 
harmoniserede rammer for indholdet og 
kvaliteten af ikke-salgsfremmende 
information om lægemidler eller de 
kanaler, som denne information kan stilles 
til rådighed gennem.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres 
i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Indehavere af markedsføringstilladelser stiller 
derfor ikke-salgsfremmende information om lægemidler til rådighed for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).
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Ændringsforslag 35
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På grundlag af artikel 88a i direktiv 
2001/83/EF fremsendte Kommissionen 
den 20. december 2007 en meddelelse til 
Europa Parlamentet og Rådet om 
"Rapport om den aktuelle praksis 
vedrørende lægemiddelinformation til 
patienter" [9]. Rapporten konkluderer, at 
medlemsstaterne har vedtaget indbyrdes 
afvigende regler og praksis med hensyn til 
levering af information, hvilket fører til 
en situation, hvor patienter og 
offentligheden i bred forstand har ulige 
adgang til information om lægemidler.

udgår

Or. en

Begrundelse

Regulerende myndigheder bør opfordres til at blive mere proaktive og gennemsigtige, når de 
spreder information, så offentligheden er garanteret fuld adgang til data om effektiviteten og 
sikkerheden af lægemidler (og variationer deraf), både før og efter et produkt markedsføres.

Ændringsforslag 36
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På grundlag af artikel 88a i direktiv 
2001/83/EF fremsendte Kommissionen den 
20. december 2007 en meddelelse til 
Europa Parlamentet og Rådet om "Rapport 
om den aktuelle praksis vedrørende 
lægemiddelinformation til patienter" [9].
Rapporten konkluderer, at medlemsstaterne 
har vedtaget indbyrdes afvigende regler og 
praksis med hensyn til levering af 
information, hvilket fører til en situation, 

(3) På grundlag af artikel 88a i direktiv 
2001/83/EF fremsendte Kommissionen den 
20. december 2007 en meddelelse til 
Europa Parlamentet og Rådet om "Rapport 
om den aktuelle praksis vedrørende 
lægemiddelinformation til patienter" [9].
Rapporten konkluderer, at medlemsstaterne 
har vedtaget indbyrdes afvigende regler og 
praksis med hensyn til levering af 
information, hvilket fører til en situation, 
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hvor patienter og offentligheden i bred 
forstand har ulige adgang til information 
om lægemidler.

hvor patienter og offentligheden i bred 
forstand har ulige adgang til information i 
indlægssedlen og i produktresuméet.
Sådanne ubegrundede uligheder i 
forbindelse med adgang til information, 
som er offentligt tilgængelig i andre 
medlemsstater, bør afhjælpes.

Or. en

Begrundelse

Al information skal være til rådighed, uanset sygdommens alvor.

Ændringsforslag 37
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Af videnskabelige årsager fastlægges 
der i direktiv 2001/83/EF forpligtelser 
vedrørende gennemsigtighed for de 
kompetente myndigheder. Det er 
imidlertid dokumenteret, at de kompetente 
myndigheder begrænser offentlighedens 
adgang til information på grund af en 
bred fortolkning af 
forretningshemmeligheder. For at undgå 
en sådan forskellig praksis skal de 
kompetente myndigheders forpligtelse til 
at give offentligheden adgang til 
information præciseres. 

Or. en
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Ændringsforslag 38
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I forbindelse med videnskabelige 
oplysninger fastlægges der i direktiv 
2001/83/EF forpligtelser vedrørende 
gennemsigtighed for de nationale 
kompetente myndigheder, men erfaring 
fra anvendelsen af den gældende 
rammelovgivning har ligeledes vist visse 
begrænsninger for offentlighedens 
mulighed for at få adgang til oplysninger 
fra deres nationale kompetente 
myndigheder som følge af en for bred 
fortolkning af forretningshemmeligheder.

Or. en

Begrundelse

Regulerende myndigheder bør opfordres til at blive mere proaktive og gennemsigtige, når de 
spreder information, så offentligheden er garanteret fuld adgang til data om effektiviteten og 
sikkerheden af lægemidler (og variationer deraf), både før og efter et produkt markedsføres.

Ændringsforslag 39
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at den skelnen, der er mellem 
begreberne reklame og information, ikke 
fortolkes ensartet i hele Unionen, hvilket 
kan medføre situationer, hvor 
offentligheden udsættes for skjult 
reklame.

Or. fr
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Ændringsforslag 40
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet. Alle begreber skal defineres 
og fortolkes ensartet i alle EU's 
medlemsstater for at sikre 
patientsikkerheden.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige adgang til information og patientsikkerhed for alle EU's patienter og for at 
sikre folkesundheden, er det vigtigt at skelne tydeligt mellem "information" og "reklame". Det 
er af største betydning at have en harmoniseret forståelse og fortolkning af disse begreber i 
alle medlemsstater.

Ændringsforslag 41
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at den skelnen, der er mellem 
begreberne reklame og information, ikke er 
klar i hele Fællesskabet, hvilket betyder, at 
offentligheden generelt udsættes for skjult 
reklame.
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Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Den forskellige fortolkning af begreberne reklame og oplysninger kan føre til, at 
offentligheden udsættes for skjult reklame.

Ændringsforslag 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at gøre information tilgængelig for 
patienter og offentligheden generelt 
skyldes den omstændighed, at den skelnen, 
der er mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres 
i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Indehavere af markedsføringstilladelser stiller 
derfor ikke-salgsfremmende information om lægemidler til rådighed for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).
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Ændringsforslag 43
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De forskellige nationale 
foranstaltninger er også tilbøjelige til at 
have en indvirkning på, hvordan det indre 
marked for lægemidler fungerer, da 
muligheden for indehaverne af 
markedsføringstilladelser for at sprede 
information om lægemidler ikke er den 
samme i alle medlemsstater, samtidig med 
at information spredt i en medlemsstat 
med sandsynlighed vil have virkninger i 
andre medlemsstater. Virkningen vil være 
større i tilfælde af lægemidler, hvis 
produktinformation (produktresumé og 
indlægsseddel) er harmoniseret på 
fællesskabsplan. Dette omfatter også 
lægemidler godkendt af medlemsstaterne 
inden for rammerne af gensidig 
anerkendelse i kapitel IV i afsnit III i 
direktiv 2001/83/EF.

(6) De forskellige nationale 
foranstaltninger er også tilbøjelige til at 
have en indvirkning på, hvordan det indre 
marked for lægemidler fungerer, da 
muligheden for indehaverne af 
markedsføringstilladelser for at 
kommunikere om lægemidler ikke er den 
samme i alle medlemsstater, samtidig med 
at kommunikation i en medlemsstat med 
sandsynlighed vil have virkninger i andre 
medlemsstater. Virkningen vil være større i 
tilfælde af lægemidler, hvis 
produktinformation (produktresumé og 
indlægsseddel) er harmoniseret på 
fællesskabsplan. Dette omfatter også 
lægemidler godkendt af medlemsstaterne 
inden for rammerne af gensidig 
anerkendelse i kapitel IV i afsnit III i 
direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd giver problemer i forhold til at definere reklame og "information", 
som spredes af indehaveren af markedsføringstilladelsen. Det er derfor bedre at henvise til 
"kommunikation" fra indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 44
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
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kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til information og give mulighed for, at 
ikke-salgsfremmende, objektiv og 
pålidelig information af god kvalitet om 
lægemidler gøres tilgængelig.

kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til relevant, uafhængig og sammenlignelig 
sundhedsinformation og beskytte 
patienterne mod vildledende eller farvet 
information.

Or. en

Begrundelse

Nyttig patientinformation om behandling bør være sammenlignelig, så patienterne kan høre 
om de forskellige behandlinger, og hvad de kan forvente af dem for at foretage et oplyst valg 
(eller deltage i valget). Reklameforbuddet i forbindelse med receptpligtige lægemidler skal 
styrkes og ikke svækkes under dække af "information". Kriterierne "af god kvalitet", 
"objektiv" og "ikke-salgsfremmende" er svage og helt urealistiske, hvis kilden til 
"informationen" er indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 45
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til information og give mulighed for, at 
ikke-salgsfremmende, objektiv og 
pålidelig information af god kvalitet om 
lægemidler gøres tilgængelig.

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til relevant, uafhængig og sammenlignelig 
information og beskytte patienterne mod 
vildledende eller farvet information.

Or. en
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Begrundelse

Nyttig patientinformation om behandling bør være sammenlignelig, så patienterne kan høre 
om de forskellige behandlinger, og hvad de kan forvente af dem for at foretage et oplyst valg 
(eller deltage i valget). Reklameforbuddet i forbindelse med receptpligtige lægemidler skal 
styrkes og ikke svækkes under dække af "information". Kriterierne "af god kvalitet", 
"objektiv" og "ikke-salgsfremmende" er svage og helt urealistiske, hvis kilden til 
"informationen" er indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til information og give mulighed for, at 
ikke-salgsfremmende, objektiv og pålidelig 
information af god kvalitet om lægemidler 
gøres tilgængelig.

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til information og give mulighed for, at 
ikke-salgsfremmende, objektiv og pålidelig 
information af god kvalitet om lægemidler 
gøres tilgængelig ved at fremhæve 
patienternes interesser. De bør have ret til 
let adgang til visse typer information som 
produktresuméet og indlægssedlen i 
elektronisk og trykt form.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Det skal derfor været fokuseret på patienterne 
og deres interesser. Det bør klart fremgå, at patienterne har ret til visse typer information i 
stedet for, at lægemiddelindustrien har ret til at sprede information.
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Ændringsforslag 47
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På baggrund af ovenstående og under
hensyntagen til den teknologiske udvikling 
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til information og give mulighed for, at 
ikke-salgsfremmende, objektiv og pålidelig 
information af god kvalitet om lægemidler 
gøres tilgængelig.

(7) På baggrund af ovenstående og under 
hensyntagen til den teknologiske udvikling
inden for moderne 
kommunikationsværktøjer og den 
kendsgerning, at patienter i hele EU er 
blevet mere aktive med hensyn til 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
ændre den nuværende lovgivning for at 
mindske forskellene med hensyn til adgang 
til information og give mulighed for, at 
ikke-salgsfremmende, objektiv og pålidelig 
information af god kvalitet om lægemidler 
gøres tilgængelig. Certificerede og 
registrerede internetwebsteder for 
uafhængig, objektiv og ikke-
salgsfremmende information er derfor 
nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Certificerede og registrerede websteder er en vigtig kanal til sundhedsinformation af god 
kvalitet.

Ændringsforslag 48
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
de vigtigste informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
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markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for at stille specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til rådighed for 
offentligheden i forbindelse med den 
generelle strategi for "information til 
patienter". Forbuddet mod reklame over 
for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.
Bestemmelserne i dette direktiv om, at 
indehavere af markedsføringstilladelsen 
skal stille oplysninger til rådighed, er 
uden betydning for forholdet mellem 
patienter og deres læger og bør bidrage til 
at sikre bedre information til patienterne. 
Information bør være af bedre kvalitet og 
mere præcis, så patienterne er bedre 
oplyst, og der dermed opnås bedre 
sundhedsmæssige resultater for 
patienterne. Sådan information skal være 
baseret på videnskabelige kriterier.

Or. en

Begrundelse

Denne information skal være baseret på videnskabelige kriterier, så offentligheden sikres 
korrekte oplysninger.

Ændringsforslag 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
den vigtigste informationskilde for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Der findes allerede en del uafhængig 
information, f.eks. fra nationale 
myndigheder eller 
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markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

sundhedsprofessionelle, men situationen 
er meget forskellig fra medlemsstat til 
medlemsstat og mellem de forskellige 
tilgængelige produkter. Medlemsstaterne 
og Kommissionen bør i højere grad 
bestræbe sig på at lette borgernes adgang 
til kvalitetsinformation gennem egnede 
kanaler.

Or. en

Ændringsforslag 50
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle skal fortsat 
være de vigtigste informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Uden at det har betydning 
for den rolle, som de nationale 
kompetente myndigheder og 
sundhedsprofessionelle spiller for at 
informere patienter og offentligheden 
bedre, kan indehaverne af 
markedsføringstilladelser udgøre endnu en 
kilde for ikke-salgsfremmende information 
om deres lægemidler. Dette direktiv bør 
derfor skabe retlige rammer for at stille
specifik information om lægemidler fra 
indehaverne af markedsføringstilladelser til 
rådighed for offentligheden. Forbuddet 
mod reklame over for offentligheden for
receptpligtige lægemidler bør opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at de nationale kompetente myndigheder og 
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sundhedsprofessionelle er de vigtigste kilder til pålidelig og objektiv information om 
lægemidler for patienterne og offentligheden. Indehaverne af markedsføringstilladelsen kan 
give yderligere information, men kan ikke træde i stedet for de nationale kompetente 
myndigheder og sundhedsprofessionelle.

Ændringsforslag 51
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
de vigtigste informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at de nye bestemmelser ikke skal erstatte forholdet mellem patienter og 
sundhedsprofessionelle, men udelukkende støtte det. I et meget konkurrencepræget miljø skal 
lægemiddelvirksomhederne fremme deres produkter i forhold til andre forebyggende eller 
helbredende muligheder, og al "information" fra dem vil derfor pr. definition være 
salgsfremmende.
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Ændringsforslag 52
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
hovedinformationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler.
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Uden at det har betydning for den 
rolle, som de nationale kompetente 
myndigheder og sundhedsprofessionelle 
spiller i forhold til at give patienterne og 
offentligheden bedre information, kan 
indehaverne af markedsføringstilladelsen 
være endnu en kilde til ikke-
salgsfremmende information om 
lægemidler. Med direktivet bør der derfor 
fastlægges lovgivningsmæssige rammer 
for, at indehaverne af 
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markedsføringstilladelsen skal stille 
specifik information om lægemidler til 
rådighed for offentligheden. Forbuddet 
mod reklame for receptpligtige 
lægemidler bør fastholdes.

Or. en

Ændringsforslag 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til receptpligtige 
lægemidler, idet de nuværende 
fællesskabsregler tillader reklame for ikke-
receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden på visse betingelser.

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til information om 
receptpligtige lægemidler, som er 
godkendt af de kompetente myndigheder 
af indehaverne af 
markedsføringstilladelsen, idet de 
nuværende fællesskabsregler tillader 
reklame for ikke-receptpligtige lægemidler 
over for offentligheden på visse 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 55
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til receptpligtige 
lægemidler, idet de nuværende 
fællesskabsregler tillader reklame for ikke-

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til receptpligtige 
lægemidler, idet de nuværende 
fællesskabsregler tillader reklame for ikke-
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receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden på visse betingelser.

receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden på visse betingelser. I 
henhold til dette direktiv skal 
medlemsstaterne via bestemte kanaler og 
med forbehold af passende overvågning 
tillade, at en indehaver af 
markedsføringstilladelsen eller en 
tredjepart, som handler for denne, giver 
visse oplysninger om godkendte 
receptpligtige lægemidler til 
offentligheden. Kommunikation, som ikke 
hører under det foreslåede afsnit VIIIa, er 
tilladt, hvis den ikke udgør reklame.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af det foreslåede direktivs anvendelsesområde. Det er vigtigt, at ny lovgivning 
ikke uforvarende forbyder visse typer kommunikation, f.eks. svar på sundhedsprofessionelles 
forespørgsler vedrørende ikke-licenseret brug.

Ændringsforslag 56
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til receptpligtige 
lægemidler, idet de nuværende 
fællesskabsregler tillader reklame for ikke-
receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden på visse betingelser.

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen skal stille 
receptpligtige lægemidler til rådighed, idet 
de nuværende fællesskabsregler tillader 
reklame for ikke-receptpligtige lægemidler 
over for offentligheden på visse 
betingelser. Bestemmelserne i dette 
direktiv er uden betydning for personers 
eller organisationers ret, navnlig pressen 
eller patienter og patientorganisationer, til 
at give udtryk for deres holdning til 
receptpligtige lægemidler, forudsat at de 
handler uafhængigt og ikke direkte eller 
indirekte på vegne af eller efter anvisning 
fra indehaveren af 
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markedsføringstilladelsen eller i dennes 
interesse, og forudsat at de oplyser 
informationskilden.

Or. en

Ændringsforslag 57
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler opfylde et 
sæt kvalitetskriterier.

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler opfylde et 
sæt kvalitetskriterier: Objektiv og upartisk, 
patientorienteret, evidensbaseret, 
opdateret, pålidelig, forståelig, 
tilgængelig, gennemsigtig og relevant 
information, som er konsekvent i forhold 
til lovpligtig information.

Or. en

Begrundelse

Den treårige proces i lægemiddelforummet, som omfattede repræsentanter for Kommissionen, 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og interessenter, endte med en aftale om et sæt 
kvalitetskriterier for information til patienter. Disse kriterier bør medtages i det nuværende 
lovgivningsarbejde. Der blev givet eksempler på, hvordan kvalitetsprincipperne anvendes i 
praksis, på konferencen "Delivering for patients" (25. marts 2009) og i EPF's 
referencedokument om information til patienter.
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Ændringsforslag 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler opfylde et 
sæt kvalitetskriterier.

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler godkendes 
på forhånd af de kompetente myndigheder 
og kun gives i den godkendte form.

Or. en

Ændringsforslag 59
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler opfylde et sæt 
kvalitetskriterier.

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun pålidelig og sammenlignelig 
information om fordele og risici ved 
receptpligtige lægemidler må spredes, 
navnlig ved hjælp af Fællesskabets 
database i henhold til artikel 57, stk. 1, 
litra l), og artikel 57, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 726/2004 (i det følgende benævnt 
"EudraPharm-databasen").
Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
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Or. en

Begrundelse

I et meget konkurrencepræget miljø skal lægemiddelvirksomhederne fremme deres produkter i 
forhold til andre forebyggende eller helbredende muligheder, og al "information" fra dem vil 
derfor pr. definition være salgsfremmende. Nyttig patientinformation bør være 
sammenlignelig, så brugerne kan analysere deres bekymringer, få en realistisk idé om 
udviklingen af deres sundhedsstatus, få hjælp til at forstå, når der er behov for yderligere 
undersøgelser, vide, hvilke behandlinger der findes, og hvad de kan forvente af dem. 

Ændringsforslag 60
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler opfylde et 
sæt kvalitetskriterier.

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at der kun er adgang til ikke-
salgsfremmende information af god 
kvalitet om fordele og risici ved 
receptpligtige lægemidler. Informationen 
bør tage hensyn til patienternes behov og 
forventninger for at forbedre patienternes
position, give mulighed for kvalificerede 
valg og fremme en rationel anvendelse af 
lægemidler. Derfor bør al information til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler opfylde et sæt kvalitetskriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun offentlig information om 
fordele og risici ved godkendte 
receptpligtige lægemidler må stilles til 
rådighed, navnlig ved hjælp af 
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patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler opfylde et sæt 
kvalitetskriterier.

Fællesskabets database i henhold til 
artikel 57, stk. 1, litra l), og artikel 57, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 726/2004 (i det 
følgende benævnt "EudraPharm-
databasen"). Informationen bør tage 
hensyn til patienternes behov og 
forventninger for at forbedre patienternes 
position, give mulighed for kvalificerede 
valg og fremme en rationel anvendelse af 
lægemidler. Derfor bør al information til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler opfylde et sæt kvalitetskriterier.

Or. en

Begrundelse

Indgivelsen af oplysninger bør begrænses til offentlige dokumenter. Dermed er henvisningen 
til kvalitetskriteriet overflødig.

Ændringsforslag 62
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, information, der er 
kompatibelt med disse dokumenter uden 
at gå videre end deres nøgleelementer, 
samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun stiller 
information af god kvalitet til rådighed og 
for at skelne mellem ikke-salgsfremmende 
information og reklame, bør de typer af 
information, der må stilles til rådighed, 
defineres. Det er hensigtsmæssigt at 
præcisere, at indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan stille 
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler og de offentlige 
vurderingsrapporter, til rådighed.

Or. en

Begrundelse

Forslaget bør handle om patienternes ret til adgang til ikke-salgsfremmende information af 
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god kvalitet og ikke om industriens ret til at kommunikere direkte til offentligheden om sine 
produkter.

Ændringsforslag 63
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte 
produktresuméer og indlægssedler, 
information, der er kompatibelt med disse 
dokumenter uden at gå videre end deres 
nøgleelementer, samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af godkendt kvalitet og for at 
skelne mellem ikke-salgsfremmende 
information og reklame, er det 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at stille den 
senest opdaterede version af de godkendte 
produktresuméer og de godkendte 
indlægssedler til rådighed.

Or. en

Begrundelse

At gøre det muligt for lægemiddelindustrien at udarbejde dokumenterne, udelukkende ved 
hjælp af visse elementer fra det supplerende beskyttelsescertifikat og uafhængigt af de andre 
elementer, som er nødvendige for at forstå dem rigtigt, samt en frit udarbejdet indlægsseddel, 
er ineffektivt. Det kan ligeledes være forvirrende at have to typer indlægssedler, hvor den ene 
er officielt godkendt, og forhandleren har udarbejdet en omskrevet version. Der er risiko for, 
at dette vil medføre offentlig spredning af salgsfremmende information om receptpligtige 
lægemidler og en administrativ byrde for sundhedsmyndighederne.
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Ændringsforslag 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, information, der er 
kompatibelt med disse dokumenter uden at 
gå videre end deres nøgleelementer, samt 
anden veldefineret lægemiddelrelateret 
information.

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun stiller 
information af god kvalitet til rådighed og 
for at skelne mellem ikke-salgsfremmende 
information og reklame, bør de typer af 
information, der må stilles til rådighed, 
defineres. Det er hensigtsmæssigt at tillade 
indehaverne af markedsføringstilladelser at 
stille indholdet af de godkendte 
produktresuméer og indlægssedler til 
rådighed, information, der er kompatibelt 
med disse dokumenter uden at gå videre 
end deres nøgleelementer, samt anden 
veldefineret lægemiddelrelateret 
information.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres 
i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Indehavere af markedsføringstilladelser stiller 
derfor ikke-salgsfremmende information om lægemidler til rådighed for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).

Ændringsforslag 65
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne (11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
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af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, information, der er 
kompatibelt med disse dokumenter uden 
at gå videre end deres nøgleelementer, 
samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og patientsedler.

Or. en

Begrundelse

Dette er uklart og skal være mere konkret og håndgribeligt.

Ændringsforslag 66
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte 
produktresuméer og indlægssedler, 
information, der er kompatibelt med disse 
dokumenter uden at gå videre end deres 
nøgleelementer, samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 
godkendt lovpligtig information er det 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at stille de 
godkendte produktresuméer og de 
godkendte indlægssedler til rådighed.

Or. en

Begrundelse

Industrien bør kun stille information til rådighed, ikke sprede den. Forslaget bør omhandle 
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patienternes ret til adgang til offentlige dokumenter. Industrien bør ikke have mulighed for at 
stille "fri information" til rådighed.

Ændringsforslag 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, information, der er 
kompatibelt med disse dokumenter uden 
at gå videre end deres nøgleelementer, 
samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 
information af god kvalitet, som er 
godkendt af de kompetente myndigheder i 
godkendt form og for at skelne mellem 
ikke-salgsfremmende information og 
reklame, bør de typer af information, der 
må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, herunder feltet med 
fakta om lægemidlet.

Or. en

Ændringsforslag 68
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte produktresuméer 

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun stiller 
information af god kvalitet til rådighed og 
for at skelne mellem ikke-salgsfremmende 
information og reklame, bør de typer af 
information, der må stilles til rådighed, 
defineres. Det er hensigtsmæssigt at 
præcisere, at indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan sprede 
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og indlægssedler, information, der er 
kompatibelt med disse dokumenter uden 
at gå videre end deres nøgleelementer, 
samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler samt den offentlige 
vurderingsrapport.

Or. en

Begrundelse

En omformuleret version af risici i forbindelse med indlægssedlen på grundlag af originalen. 
Vi bør i stedet koncentrere os om at forbedre læsbarheden af den officielle indlægsseddel. 

Ændringsforslag 69
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte 
produktresuméer og indlægssedler,
information, der er kompatibelt med disse 
dokumenter uden at gå videre end deres 
nøgleelementer, samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun stiller
ikke-salgsfremmende information af god 
kvalitet til rådighed, bør de typer af 
information, der må spredes, defineres. Det 
er hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at stille den 
nyeste udgave af de produktresuméer, der 
er godkendt af de kompetente 
myndigheder, og indlægssedler, til 
rådighed.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at indehaverne af en markedsføringstilladelse fremlægger 
fuldstændige og aktuelle informationer. De skal ikke have beføjelser til at præsentere 
ufuldstændige informationer.
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Ændringsforslag 70
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør kun leveres 
gennem bestemte kommunikationskanaler, 
herunder internettet og 
sundhedsrelaterede publikationer, for at 
undgå, at effektiviteten af forbuddet mod 
reklame undergraves af uanmodet 
information til offentligheden. Hvis 
information spredes via tv eller radio, er 
patienterne ikke beskyttet mod sådan 
uanmodet information, og denne form for 
spredning bør derfor ikke tillades.

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør stilles til 
rådighed gennem bestemte 
kommunikationskanaler, herunder 
sundhedsprofessionelle, officielt 
godkendte internetwebsteder, 
informationsbrochurer og lægejournaler, 
for at undgå, at effektiviteten af forbuddet 
mod reklame undergraves af uanmodet 
information til offentligheden. Hvis 
information stilles til rådighed af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
via tv, radio eller aviser, blade og lignende 
publikationer, er patienterne ikke beskyttet 
mod sådan uanmodet information, og 
denne form for stillen information til 
rådighed bør derfor ikke tillades.

Or. en

Begrundelse

Internettet er blevet et vigtigt og virkningsfuldt instrument til informationssøgning. I 2006 
søgte næsten 80 % af alle internetbrugere efter sundhedsinformation online. Patienter bruger 
også internettet til at søge oplysninger om at leve med en sygdom, som de ikke kan få hos 
traditionelle udbydere at sundhedsydelser. For at opfylde patienternes behov bør der oprettes 
godkendte og kvalitetsstemplede sundhedswebsteder på medlemsstaternes sprog. Brochurer 
med sundhedsoplysninger bør supplere information fra sundhedsprofessionelle og 
information fra internettet.

Ændringsforslag 71
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør kun leveres 

(12) Kommunikation til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler fra indehaverne 
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gennem bestemte kommunikationskanaler, 
herunder internettet og sundhedsrelaterede 
publikationer, for at undgå, at 
effektiviteten af forbuddet mod reklame 
undergraves af uanmodet information til 
offentligheden. Hvis information spredes 
via tv eller radio, er patienterne ikke 
beskyttet mod sådan uanmodet 
information, og denne form for spredning 
bør derfor ikke tillades.

af markedsføringstilladelsen bør kun 
leveres skriftligt gennem bestemte 
kommunikationskanaler, herunder
internettet, for at undgå, at effektiviteten af 
forbuddet mod reklame undergraves af 
uanmodet kommunikation information til 
offentligheden. Hvis information spredes 
via tv, internet-tv, tv-transmissioner, 
aviser, blade og lignende publikationer
eller radio, er patienterne ikke beskyttet 
mod sådan uanmodet kommunikation, og 
denne form for spredning bør derfor ikke 
tillades.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd giver problemer i forhold til at definere reklame og "information", 
som spredes af indehaveren af markedsføringstilladelsen. Det er bedre at henvise til 
"kommunikation" fra indehaveren af markedsføringstilladelsen. Information til offentligheden 
om lægemidler fra indehaveren af markedsføringstilladelsen bør kun give skriftligt for at 
muliggøre overvågning. Hvor information spredes via tv, internet-tv, radio eller 
sundhedsrelaterede publikationer, er patienterne ikke beskyttet mod uopfordret information, 
og en sådan spredning bør ikke tillades. Tv-transmissioner på websteder giver mulighed for 
skjult reklame og bør ikke tillades.

Ændringsforslag 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør kun leveres 
gennem bestemte kommunikationskanaler, 
herunder internettet og sundhedsrelaterede 
publikationer, for at undgå, at effektiviteten 
af forbuddet mod reklame undergraves af 
uanmodet information til offentligheden.
Hvis information spredes via tv eller radio, 
er patienterne ikke beskyttet mod sådan 
uanmodet information, og denne form for 
spredning bør derfor ikke tillades.

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler, som er 
godkendt af de kompetente myndigheder,
bør kun leveres gennem bestemte 
kommunikationskanaler, herunder 
internettet og sundhedsrelaterede 
publikationer, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for at undgå, at 
effektiviteten af forbuddet mod reklame 
undergraves af uanmodet information til 
offentligheden. Hvis information spredes 
af indehaveren af 
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markedsføringstilladelsen via tv, radio
eller aviser, blade og lignende 
publikationer, er patienterne ikke beskyttet 
mod sådan uanmodet information, og 
denne form for udbredelse af information
bør derfor ikke tillades.

Or. en

Ændringsforslag 73
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør kun leveres
gennem bestemte kommunikationskanaler, 
herunder internettet og sundhedsrelaterede 
publikationer, for at undgå, at effektiviteten 
af forbuddet mod reklame undergraves af 
uanmodet information til offentligheden.
Hvis information spredes via tv eller radio, 
er patienterne ikke beskyttet mod sådan 
uanmodet information, og denne form for 
spredning bør derfor ikke tillades.

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør kun stilles til 
rådighed af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gennem 
bestemte kommunikationskanaler, 
herunder internettet og sundhedsrelaterede 
publikationer, for at undgå, at effektiviteten 
af forbuddet mod reklame undergraves af 
uanmodet information til offentligheden.
Hvis information stilles til rådighed af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
via tv, internetsteder, radio eller aviser, 
blade og lignende publikationer, er 
patienterne ikke beskyttet mod sådan 
uanmodet information, og denne form for 
stillen information til rådighed bør derfor 
ikke tillades.

Or. en

Begrundelse

"Internetsteder" bør føjes til listen, da det er en af de vigtigste og mest effektive metoder til at 
kommunikere bredt til offentligheden.
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Ændringsforslag 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Internettet er en vigtig 
informationskilde for et stadig større antal 
patienter. Tendensen vil sandsynligvis 
stige i de kommende år. For at tilpasse sig 
udviklingen og øge betydningen af e-
sundhed, bør information om lægemidler 
ligeledes stilles til rådighed via 
uafhængige nationale 
sundhedswebsteder. Disse websteder bør 
overvåges af kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør i 
samarbejde med interessenter som 
sundhedsprofessionelle eller 
patientorganisationer være ansvarlige for 
at administrere disse websteder.

Or. en

Begrundelse

Internettet et blevet en vigtig og betydningsfuld informationskilde. Da fejlinformation på 
internettet kan være skadelig, er der et presserende behov for at reagere på patienternes 
behov og oprette officielt godkendte sundhedswebsteder. For at sikre, at informationen på 
disse websteder er uafhængig og objektiv, er medlemsstaterne ansvarlige for at kontrollere 
informationen. Eftersom informationen bør være patientvenlig, bør sundhedsprofessionelle og 
patientorganisationer inddrages i oprettelsen og administrationen af webstederne.

Ændringsforslag 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
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kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af 
de kompetente myndigheder, eller der 
findes en anden mekanisme, der kan sikre 
en tilsvarende grad af passende og 
effektiv overvågning.

kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før leveringen.
Kun den information, som er godkendt på 
forhånd af de kompetente myndigheder, 
bør leveres, og kun i den godkendte form.

Or. en

Ændringsforslag 76
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder, eller der findes 
en anden mekanisme, der kan sikre en 
tilsvarende grad af passende og effektiv 
overvågning.

(14) Overvågning af information om 
godkendt receptpligtige lægemidler i 
henhold til dette direktiv bør sikre, at
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. I tilfælde af overtrædelse 
bør der oprettes procedurer, som 
indehaverne af markedsføringstilladelsen 
kan anvende i forbindelse med 
fremlæggelse og høring af deres sag. 
Overvågningen bør baseres på kontrol af 
information før spredningen, medmindre 
det væsentlige indhold i informationerne 
allerede er godkendt af de kompetente 
myndigheder, eller der findes en anden 
mekanisme, der kan sikre passende, 
effektiv og uafhængig overvågning.
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Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget præciseres direktivets anvendelsesområde, idet det påpeges, at 
levering af information om visse typer eller grupper af lægemidler ikke er omfattet af 
lovgivningen. For visse typer information er det vanskeligere at skelne mellem reklame og 
salgsfremmende information. Disse typer information bør godkendes af de nationale 
kompetente myndigheder, inden de spredes. Der bør være uafhængige 
overvågningsmekanismer, som kontrolleres af myndighederne, også når et andet institut 
overtager overvågningen af informationen.

Ændringsforslag 77
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder, eller der findes 
en anden mekanisme, der kan sikre en 
tilsvarende grad af passende og effektiv 
overvågning.

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Disse regler bør 
harmoniseres på europæisk plan for at 
sikre sammenhæng. Overvågningen bør 
baseres på kontrol af information før 
spredningen, medmindre det væsentlige 
indhold i informationerne allerede er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
eller der findes en anden mekanisme, der 
kan sikre en tilsvarende grad af passende 
og effektiv overvågning.

Or. en



PE441.215v02-00 38/179 AM\817858DA.doc

DA

Ændringsforslag 78
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder, eller der findes 
en anden mekanisme, der kan sikre en 
tilsvarende grad af passende og effektiv 
overvågning.

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun stiller materiale til rådighed, som er i 
overensstemmelse med afsnit VIIIa i 
direktiv 2001/83/EF. Medlemsstaterne bør 
indføre regler, der etablerer effektive 
uafhængige overvågningsmekanismer og 
tillader effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dokumenter, som stilles til rådighed af indehaveren af markedsføringstilladelsen, bør kun 
være tilgængelig for dem, der selv søger sådan information, dvs. at "pull-princippet" 
anvendes. Foranstaltninger, som har til formål at kontrollere efterfølgende reklame direkte til 
forbrugeren i USA og reklame direkte til receptudskriveren i Europa er tydeligvis slået fejl. 
De relevante "regulerende organer" har en tendens til at spore overtrædelser for sent, ofte 
når skaden allerede er sket, og har vanskeligt ved at pålægge sanktioner.

Ændringsforslag 79
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
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kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af 
de kompetente myndigheder, eller der 
findes en anden mekanisme, der kan sikre 
en tilsvarende grad af passende og 
effektiv overvågning.

kun stiller materiale til rådighed, som er i 
overensstemmelse med afsnit VIIIa i 
direktiv 2001/83/EF. Medlemsstaterne bør 
indføre regler, der etablerer effektive 
uafhængige overvågningsmekanismer og 
tillader effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen.

Or. en

Begrundelse

Afsnit VIIIa er den rigtige henvisning i forbindelse med information, som virksomheder skal 
stille til rådighed. Når de dokumenter, som virksomhederne kan stille til rådighed, er 
begrænset til officielle dokumenter, er overvågningen langt enklere.

Ændringsforslag 80
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
kun spreder information, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse. Overvågningen bør baseres 
på kontrol af information før spredningen, 
medmindre det væsentlige indhold i 
informationerne allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder, eller der findes 
en anden mekanisme, der kan sikre en 
tilsvarende grad af passende og effektiv 
overvågning.

(14) Overvågning af information om 
receptpligtige lægemidler bør sikre, at den 
information, som stilles til rådighed af 
indehaverne af markedsføringstilladelser, 
som er i overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF. Medlemsstaterne bør indføre 
regler, der etablerer effektive 
overvågningsmekanismer og tillader 
effektiv håndhævelse i tilfælde af 
overtrædelse samt klagemekanismer for 
forbrugere. Overvågningen bør baseres på 
kontrol af information før spredningen, 
medmindre indholdet i informationerne 
allerede er godkendt af de kompetente 
myndigheder.
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Or. en

Begrundelse

Forslaget bør handle om patienternes ret til adgang til ikke-salgsfremmende information af 
god kvalitet og ikke om industriens ret til at kommunikere direkte til offentligheden om sine 
produkter. Overvågningssystemet bør være robust og effektivt. Det er nødvendigt, at der også 
findes effektive og forbrugervenlige klageprocedurer og -mekanismer. Indholdet og ikke kun 
det væsentlige indhold af informationen bør være det samme. Dette sikrer også konsekvens og 
sammenhæng med artikel 100 i forslaget, som henviser til "indhold" og ikke "det væsentlige 
indhold".

Ændringsforslag 81
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen bør høre 
patientsammenslutninger og 
sundhedsprofessionelle om spørgsmål 
vedrørende medlemsstaternes 
gennemførelse og anvendelse af dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der bør ligeledes tages højde for sundhedsprofessionelles synspunkter i forbindelse med 
gennemførelsen og anvendelsen af direktivet.

Ændringsforslag 82
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. – 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – stk. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 1, stk. 26, affattes således:
“26. Patientseddel: En seddel, som 
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indeholder oplysninger til patienten, som 
følger med lægemidlet, og som 
modsvarer patienternes reelle behov.
Patientorganisationerne bør deltage i 
udvikling og gennemgang af information 
fra de nationale regulerende myndigheder 
og Det Europæiske Lægemiddelagentur."

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til betragtning 2.

Ændringsforslag 83
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. – 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 86, stk. 1, erstattes af 
følgende:
“1. I dette afsnit forstås ved "reklame 
for lægemidler": enhver form for 
opsøgende informationsvirksomhed, 
kundesøgning eller holdningspåvirkning, 
der tager sigte på at fremme ordinering, 
udlevering, salg eller forbrug af 
lægemidler; dette omfatter især
- offentlig reklame for lægemidler, 
herunder opslag på blogs og websteder, 
sociale medier (såkaldt "buzz"-
markedsføring") fra indehaverne af 
markedsføringstilladelsen, enten direkte 
eller indirekte gennem en tredjepart
- reklame for lægemidler over for 
personer, der er beføjet til at ordinere 
eller udlevere lægemidler
- lægemiddelkonsulenters besøg hos 
personer, der er beføjet til at ordinere 
eller udlevere lægemidler
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- udlevering af prøver
- tilskyndelse til at ordinere eller 
udlevere, eller for borgere, patienter og 
plejere anvende lægemidler ved at yde, 
tilbyde eller love pekuniære fordele eller 
fordele i form af naturalier, undtagen 
hvis den reelle værdi heraf er ubetydelig
- offentligheden gøres opmærksom på et 
bestemt lægemiddel eller på en gruppe af 
lægemidler ved hjælp af terapeutiske 
indikationer eller tegn og symptomer
- sponsorering af reklamemøder, hvori 
der deltager personer, som er beføjet til 
at ordinere eller udlevere lægemidler

- sponsorering af videnskabelige 
kongresser, hvori der deltager personer, 
som er beføjet til at ordinere eller 
udlevere lægemidler, og navnlig 
afholdelse af disse personers udgifter til 
transport og ophold i denne 
forbindelse."

Or. en

Begrundelse

I direktivet bør der tages højde for udvikling af markedsføringspraksis som "buzz"-
markedsføring og reklamer i sociale internetmedier. Det er vigtigt at udvide forbuddet mod 
uforholdsmæssige tilskyndelser over for borgere, patienter og deres plejere. Forslag om 
lægemidler på baggrund af tegn og symptomer på sygdomme kan fremme selvdiagnosticering, 
selvmedicinering og unødvendig indtagelse af lægemidler.

Ændringsforslag 84
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. – 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 1 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 86, stk. 1, indføjes følgende:
- offentligheden gøres opmærksom på et 
bestemt lægemiddel eller på en gruppe af 
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lægemidler ved hjælp af terapeutiske 
indikationer eller symptomer

Or. en

Begrundelse

Forslag om lægemidler på baggrund af symptomer på sygdomme kan fremme 
selvdiagnosticering, selvmedicinering og unødvendig indtagelse af lægemidler.

Ændringsforslag 85
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. – 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 1 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 86, stk. 1, indføjes følgende:
- offentligheden gøres opmærksom på et 

bestemt lægemiddel eller på en gruppe af 
lægemidler ved hjælp af terapeutiske 
indikationer eller tegn og symptomer

Or. en

Begrundelse

Forslag om lægemidler på baggrund af tegn og symptomer på sygdomme kan fremme 
selvdiagnosticering, selvmedicinering og unødvendig indtagelse af lægemidler. Der bør 
træffes foranstaltninger for at undgå dette.

Ændringsforslag 86
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- etikettering og indlægsseddel, som er 
omfattet af bestemmelserne i afsnit V

- etikettering, der som minimum altid viser 
den internationale fællesbenævnelse, og 
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indlægsseddel, som er omfattet af 
bestemmelserne i afsnit V

Or. en

Begrundelse

Den internationale fællesbenævnelse (INN) (navnet på et aktivt stof, hvis almindelige stamme 
identificerer den terapeutiske klasse, som stoffet tilhører) bør systematisk anvendes til at 
styrke patienterne (hjælper med at gøre patienterne opmærksomme på, hvilke aktive stoffer de 
indtager).

Ændringsforslag 87
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"- korrespondance, i givet fald ledsaget 
af et dokument af ikke-reklamemæssig 
art, der er nødvendig for at besvare et 
bestemt spørgsmål, herunder fra 
medieorganisationer, om et specielt 
lægemiddel"

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastholde muligheden for " korrespondance, der er nødvendig for at besvare 
et bestemt spørgsmål om et specielt lægemiddel" for at give f.eks. ekspertorganisationer 
mulighed for at få adgang til de videnskabelige oplysninger, de efterspørger.

Ændringsforslag 88
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"- korrespondance, i givet fald ledsaget 
af et dokument af ikke-reklamemæssig 
art, der er nødvendig for at besvare et 
bestemt spørgsmål om et specielt 
lægemiddel"

Or. en

Ændringsforslag 89
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"- korrespondance, i givet fald ledsaget 
af et dokument af ikke-reklamemæssig 
art, der er nødvendig for at besvare et 
bestemt spørgsmål om et specielt 
lægemiddel"

Or. en

Ændringsforslag 90
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. ændringer af emballagen, 
advarsler mod bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister, forudsat de 
ikke indeholder produktanprisninger

- konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. tilgængelighed,
ændringer af emballagen, advarsler mod 
bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister, information 
om lægemidlets miljørisici og information 
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om bortskaffelse af ubrugte lægemidler 
eller affald fra lægemidler samt 
henvisninger til et eventuelt 
indsamlingssystem, forudsat de ikke 
indeholder produktanprisninger og ikke 
tilskynder til eller fremmer forbrug af 
lægemidlet

Or. en

Ændringsforslag 91
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. ændringer af emballagen, 
advarsler mod bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister, forudsat de 
ikke indeholder produktanprisninger

- konkrete oplysninger (herunder 
meddelelser eller udtalelser til 
medieorganisationer, enten som svar på 
en direkte forespørgsel eller ved spredning 
af sådan information via konferencer 
eller skriftlige pressemeddelelser og
meddelelser eller rapporter til aktionærer 
og/eller regulatorer) og dokumentation 
vedrørende et lægemiddel, f.eks. ændringer 
af emballagen, advarsler mod bivirkninger 
som led i lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister og godtgørelse, 
forudsat at sådanne meddelelser og sådant 
referencemateriale ikke indeholder 
salgsfremmende anvisninger

Or. en

Begrundelse

Præcisering af direktivets anvendelsesområde. Virksomheder bør have lov til at fortsat at give 
visse oplysninger. I henhold til børsreglerne skal virksomhederne f.eks. holde investorerne 
fuldt underrettet om betydelig udvikling, og medarbejderne skal holdes underrettet om 
virksomhedens udvikling. "Produktanprisninger" kan betyde enhver udtalelse om et produkts 
egenskaber, positive såvel som negative, og kan uforvarende betyde et forbud mod udtalelser 
om negative reaktioner og advarsler.
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Ændringsforslag 92
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. ændringer af emballagen, 
advarsler mod bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister, forudsat de 
ikke indeholder produktanprisninger

- konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. information om 
lægemidlets miljørisici, tilgængelighed, 
ændringer af emballagen, advarsler mod 
bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister, forudsat de 
ikke indeholder produktanprisninger og 
ikke tilskynder til eller fremmer forbrug 
af lægemidlet

Or. en

Begrundelse

Artikel 86, stk. 2, i det eksisterende direktiv 2001/83/EF indeholder en liste over specifikke 
kilder, som ikke er medtaget i definitionen af "reklame". Den nuværende ordlyd giver 
problemer i forhold til at definere reklame og "information", som spredes af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen. De mange undtagelser foreslået af Kommissionen er til stor fare 
for objektiviteten i "information": Reklamer kan rent faktisk dækkes ind under en for bred 
definition af "information". Det er derfor bedre at henvise til specifikke "dokumenter" 
fremstillet af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til afsnit VIIIa.

Ændringsforslag 93
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri hverken 
direkte eller indirekte henvises til et 
lægemiddel

- oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt de er baseret på 
videnskabelige fakta, og at der heri 
hverken direkte eller indirekte henvises til 
et lægemiddel
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Or. en

Begrundelse

Sådan information skal være baseret på videnskabelige fakta.

Ændringsforslag 94
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri hverken 
direkte eller indirekte henvises til et 
lægemiddel

- oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri hverken 
direkte eller indirekte henvises til et 
individuelt lægemiddel

Or. en

Begrundelse

Præcisering af direktivets anvendelsesområde. Virksomheder bør have lov til fortsat at give 
visse oplysninger. I henhold til børsreglerne skal virksomhederne f.eks. holde investorerne 
fuldt underrettet om betydelig udvikling, og medarbejderne skal holdes underrettet om 
virksomhedens udvikling. "Produktanprisninger" kan betyde enhver udtalelse om et produkts 
egenskaber, positive såvel som negative, og kan uforvarende betyde et forbud mod udtalelser 
om negative reaktioner og advarsler.

Ændringsforslag 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- information fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler, som er omfattet af 

- information om lægemidler, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, og som er gjort 
tilgængelige for offentligheden i godkendt 
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bestemmelserne i afsnit VIIIa. form af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, og som er 
underlagt krav om receptpligtige 
lægemidler, der er omfattet af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Indehavere af markedsføringstilladelser gør 
derfor ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).

Ændringsforslag 96
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- information fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler, som er omfattet af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa.

- officielt godkendte dokumenter fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
til offentligheden om receptpligtige 
lægemidler, som er omfattet af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa.

Or. en

Begrundelse

Information udover officielle dokumenter eller information, der er angivet i tidligere led til 
artikel 86, stk. 2, skal være officielt godkendt, før den kan gøres tilgængelig af 
lægemiddelvirksomheder.
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Ændringsforslag 97
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- information fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler, som er omfattet af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa.

- officielt godkendte dokumenter om 
receptpligtige lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd giver problemer i forhold til at definere reklame og information, som 
spredes af indehaveren af markedsføringstilladelsen. De af Kommissionen foreslåede 
undtagelser er til stor fare for objektiviteten i information, da reklamer kan dækkes ind under 
en for bred definition af information. Det er derfor bedre at henvise til specifikke dokumenter 
fremstillet af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til afsnit VIIIa. Det skal 
ligeledes fortsat være tilladt for virksomheder at formidle en vis information til deres 
investorer og medarbejdere, uden at dette medfører misbrug af denne information ("buzz"-
markedsføring).

Ændringsforslag 98
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- faktuelle, informative meddelelser til 
investorer og medarbejdere om væsentlige 
forretningsudviklinger, forudsat at de ikke 
anvendes til at markedsføre produktet til 
offentligheden

Or. en
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Begrundelse

Artikel 86, stk. 2, i det eksisterende direktiv 2001/83/EF indeholder en liste over specifikke 
kilder, som ikke er medtaget i definitionen af "reklame". Den nuværende ordlyd giver 
problemer i forhold til at definere reklame og "information", som spredes af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen. De mange undtagelser foreslået af Kommissionen er til stor fare 
for objektiviteten i "information": Reklamer kan rent faktisk dækkes ind under en for bred 
definition af "information". Det er derfor bedre at henvise til specifikke "dokumenter" 
fremstillet af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til afsnit VIIIa.

Ændringsforslag 99
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 86 indsættes følgende stk.:
"(2A) Når fritagelser i forbindelse med 
reklame som omtalt i stk. 2 gøres 
tilgængelige, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og tredjeparter, 
der handler på vegne af indehaveren af 
markedsføring, identificeres som sådan."

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart for offentligheden, at information stilles til rådighed af 
lægemiddelvirksomheden: Hvis informationen stilles til rådighed af en tredjepart, skal det 
ligeledes gøres klar, at tredjeparten handler på vegne af lægemiddelvirksomheden.

Ændringsforslag 100
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 86 indsættes følgende stk.:
"(2A) Når fritagelser i forbindelse med 
reklame som omtalt i stk. gøres 
tilgængelige, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og tredjeparter, 
der handler på vegne af indehaveren af 
markedsføring, identificeres som sådan."

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart for offentligheden, at information stilles til rådighed af 
lægemiddelvirksomheden: Hvis informationen stilles til rådighed af en tredjepart, skal det 
ligeledes gøres klar, at tredjeparten handler på vegne af lægemiddelvirksomheden.

Ændringsforslag 101
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I artikel 86 indsættes følgende stk.:
"2b. Til dette formål skal erklæringen 
"Interessekonflikt: Denne information er 
indsamlet og udsendt af [virksomhedens 
navn], der er producent af [lægemidlets 
navn]"være inkluderet."

Or. en

Begrundelse

En standard erklæring gør det lettere at identificere, at informationen stilles til rådighed af en 
lægemiddelvirksomhed eller på vegne af en lægemiddelvirksomhed. Det er vigtigt, at 
erklæringen starter med ordlyden "Interessekonflikt" for at forhindre misbrug af erklæringen: 
I modsat fald kan den misforstås som en garanti for kvalitet eller anvendes til at fremme 
lægemiddelvirksomhedens image.
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Ændringsforslag 102
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 88, stk. 2, erstattes af 
følgende:
"2. Lægemidler, der er beregnet og 
fremstillet til brug uden en læges 
medvirken til diagnostiske formål eller 
til receptordinering eller overvågning af 
behandling med rådgivning fra en 
farmaceut, kan markedsføres til 
offentligheden, med undtagelse af 
markedsføring på tv." 

Or. en

Begrundelse

Tv-reklamer for ikkereceptpligtige lægemidler bør forbydes. Formålet er udelukkende at øge 
forbruget af det pågældende produkt. Den korte varighed af tv-reklamer giver ikke mulighed 
for at formidle relevant information og passende sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 103
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 88, stk. 4, affattes således: 2) Artikel 88, stk. 4, slettes.
"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".
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Or. en

Begrundelse

Gældende lovgivning begrænser muligheden for offentlige "informations"-kampagner for 
vaccinationer. Dette har allerede vist sig at være tvivlsomt (ensidet information). Den nye 
ordlyd vil give industrien muligheden for at gennemføre kampagner for et hvilket som helst 
emne "i folkesundhedens interesse". Dette er uacceptabelt. Kun kompetente myndigheder skal 
have tilladelse til at gennemføre kampagner om offentlig sundhed. Loven giver allerede 
industrien mulighed for at formidle information om offentlig sundhed, forudsat at der ikke 
henvises til lægemidler (artikel 86, stk. 2, (tredje led)).

Ændringsforslag 104
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 88, stk. 4, affattes således: udgår
"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

Or. en

Begrundelse

Den nye ordlyd af artikel 88, stk. 4, giver industrien muligheden for at gennemføre 
oplysningskampagner om sygdom for et hvilket som helst emne "i folkesundhedens interesse". 
Gældende lovgivning begrænser denne mulighed til vaccinationskampagner. Den foreslåede 
ændring af lovgivningen kan skabe sygdomshandel, hvilket udgør en stor risiko for den 
offentlige sundhed. Endvidere giver den eksisterende lovgivning allerede virksomheder 
mulighed for at gennemføre kampagner for sundhedsspørgsmål (f.eks. kræftscreening), 
forudsat at der ikke henvises til produkter. 
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Ændringsforslag 105
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 88, stk. 4, affattes således: udgår
"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver afkald på reklameforbuddet i forbindelse med 
oplysningskampagner vedrørende sygdom, der er godkendt af medlemsstaterne. Dette er 
unødvendigt og risikerer at føre til sygdomshandel. Den eksisterende lovgivning giver 
allerede virksomheder mulighed for at gennemføre kampagner for sundhedsspørgsmål (f.eks. 
kræftscreening). 

Ændringsforslag 106
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 88, stk. 4, affattes således: udgår
"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

Or. en
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Begrundelse

En generel udelukkelse af "andre kampagner" fra forbuddet mod direkte reklame over for 
forbrugerne kan medføre en risiko for, at fremtidige reklamekampagner, der henviser til 
receptpligtige lægemidler forklædes som "kampagner i folkesundhedens interesse" for at nå 
ud til patienterne. Nylige beviser på misbrug, som eksempelvis den aggressive 
markedsføringskampagne for HPV-vaccinen Gardasil° er en advarsel mod fritagelsen fra 
forbuddet mod direkte reklame til forbrugerne for vacciner. Alternativt skal de offentlige 
sundhedskampagner, der gennemføres af sundhedsmyndighederne, erstatte reklamefremstød 
for vacciner. 

Ændringsforslag 107
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
informationskampagner i 
folkesundhedens interesse, der forestås af 
industrien, hvis de nationale myndigheder
skønner, at der er tale om en alvorlig 
risiko".

Or. en

Begrundelse

De nationale myndigheder skal bekræfte, at der forefindes en alvorlig risiko, før en kampagne 
indledes. 

Ændringsforslag 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner i folkesundhedens 
interesse, der forestås af industrien, og som 
er godkendt af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder".

Or. en

Ændringsforslag 109
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, 
der forestås af industrien, og som er 
godkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

"4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 
vaccinationskampagner i folkesundhedens 
interesse, som er godkendt af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ordlyd er alt for vag og åbner muligheden for kampagner 
om emner af enhver art vedrørende folkesundheden.

Ændringsforslag 110
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 94 – stk. 1



PE441.215v02-00 58/179 AM\817858DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 94, stk. 1, erstattes med 
følgende:
"1. Hvis lægemidler markedsføres direkte 
eller indirekte af en indehaver af en 
markedsføringstilladelse eller af en 
tredjepart, der handler på dennes vegne 
eller efter dennes instruktioner, til 
personer, der er kvalificeret til at ordinere 
eller levere disse, må der ikke leveres, 
tilbydes eller loves gaver, økonomiske 
gevinster eller naturalydelser til disse 
personer […]."

Or. en

Begrundelse

Der skal ikke være nogen former for gaver eller andre fordele involveret, da forskning viser, 
at instinktet til at gengælde tjenester har afgørende betydning for adfærden, selv hvis der er 
tale om små gaver.

Ændringsforslag 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 -a (ny), skal indsættes før artikel 100 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 -a
Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
støtte uafhængig information om 
lægemidler til offentligheden. 
Medlemsstaterne skal i denne forbindelse 
fremlægge et nationalt program for 
patientinformation efter høring af 
interessenter som sundhedsprofessionelle 
eller patientorganisationer. Information 
skal præsenteres i både elektronisk og 
trykt form. Kommissionen yder bistand og 
organiserer udveksling af bedste praksis.



AM\817858DA.doc 59/179 PE441.215v02-00

DA

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
yde finansiel støtte til uafhængige 
narkotikainformationscentre, opfordre til 
udvikling af uafhængige 
videreuddannelsesprogrammer for 
sundhedspersonale og udvikling af deres 
kritiske vurderingsevner.

Or. en

Ændringsforslag 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 -a (ny), skal indsættes før artikel 100 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 -a
Medlemsstater sikrer, at den lovpligtige 
information som omtalt i artikel 100b, stk. 
1, gøres tilgængelig gennem nationale 
sundhedswebsteder på internettet på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor webstedet er registreret.
Sådanne websteder overvåges af en 
kompetent myndighed i medlemsstaten 
eller af et organ udpeget af den 
kompetente myndighed i 
overensstemmelse med artikel 100g.
Webstederne administreres og forvaltes i 
samarbejde med interessenter som 
sundhedsprofessionelle eller 
patientorganisationer.
Informationen skal oplyse om både 
fordele og ulemper på en tydelig, 
beskrivende måde, der er patientvenlig og 
henviser til det nationale websted for 
lægemidlers sikkerhed. Webstederne skal 
give patienterne den lovpligtige 
information om alle tilgængelige 
lægemidler i den pågældende 
medlemsstat, både centralt godkendte 
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lægemidler af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur samt lokalt 
godkendte lægemidler i den pågældende 
medlemsstat.
Webstederne skal ligeledes indeholde 
generel information om medicinsk og 
ikkemedicinsk behandling af forskellige 
sygdomme, herunder sjældne sygdomme, 
med henblik på at fremme et højt niveau 
for folkesundhed.
Webstederne kan også indeholde anden 
information som omtalt i artikel 100b, stk. 
2, og som defineret i Kommissionens 
retningslinjer for tilladt information.

Or. en

Ændringsforslag 113
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, enten direkte 
eller indirekte gennem tredjemand, at gøre 
officielle dokumenter om godkendte 
receptpligtige lægemidler tilgængelige på 
deres websted på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de autoriseres.

Medlemsstater skal ligeledes tillade 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
at gøre information om godkendte 
receptpligtige lægemidler som angivet i 
artikel 86, stk. 2, tilgængelig på deres 
websted.
Når sådan information gøres tilgængelig, 
skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og tredjeparter, 
der handler på vegne af indehaveren af 
markedsføring, tydeligt kunne 
identificeres.
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Or. en

Begrundelse

Det bør kun være tilladt for lægemiddelvirksomheder at offentliggøre officielle dokumenter 
eller dokumenter, der er omfattet af artikel 86, stk. 2.

Ændringsforslag 114
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

1. Uanset vigtigheden af de nationale 
kompetente myndigheder og 
sundhedsprofessionelles rolle i 
forbindelse med formidling af 
information til patienter og almindelige 
borgere omgodkendte receptpligtige 
lægemidler, skal medlemsstaterne tillade
indehaveren af markedsføringstilladelsen at 
sprede, enten direkte eller indirekte 
gennem tredjemand, information til 
offentligheden eller almindelige borgere 
om godkendte receptpligtige lægemidler, 
hvis sådan information er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette afsnit. Sådan information anses ikke 
for reklame for så vidt angår anvendelsen 
af afsnit VIII.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at de nationale kompetente myndigheder og 
sundhedsprofessionelle er de vigtigste kilder til pålidelig og objektiv information om 
lægemidler for patienterne og offentligheden. Indehaverne af markedsføringstilladelsen kan 
give yderligere information, men kan ikke træde i stedet for de nationale kompetente 
myndigheder og sundhedsprofessionelle.
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Ændringsforslag 115
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, enten direkte 
eller indirekte gennem tredjemand, der er 
identificeret som handlende på vegne af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
at gøre officielt godkendte dokumenter 
eller faktuelle, informative meddelelser 
tilgængelige for offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør fokuserer på patienters ret til adgang til pålidelig information. Den nuværende 
ordlyd giver problemer i forhold til at definere reklame og "information", som spredes af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen. Det er derfor for klarhedens skyld bedre at henvise 
til specifikke "officielt godkendt dokumenter eller faktuelle informative meddelelser" i henhold 
til afsnit VIIIa.

Ændringsforslag 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information til offentligheden eller 

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, enten direkte 
eller indirekte gennem tredjemand, der 
handler på vegne af indehaveren af 
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almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

markedsføringstilladelsen, at gøre 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, der er godkendt af de 
kompetente myndigheder, tilgængelig for
offentligheden eller almindelige borgere,
hvis sådan information og måden, den 
leveres på, er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

Når sådan information gøres tilgængelig, 
skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen identificeres, og 
enhver tredjepart, der handler på vegne af 
indehaveren af markedsføring, skal 
tydeligt kunne identificeres som sådan.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Indehavere af markedsføringstilladelser stiller 
derfor ikke-salgsfremmende information om lægemidler til rådighed for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).

Ændringsforslag 117
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information, der er officielt godkendt af 
nationale eller europæiske kompetente 
myndigheder, til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
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vidt angår anvendelsen af afsnit VIII. information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII. Når 
sådan information gøres tilgængelig, skal 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
og enhver tredjepart identificeres, og 
enhver tredjepart, der handler på vegne af 
indehaveren af markedsføring, skal 
tydeligt kunne identificeres som sådan.

Or. en

Begrundelse

Den information, der formidles af indehaveren af markedsføringstilladelsen eller af 
tredjeparter på vegne af disse til offentligheden, skal valideres af nationale lovgivende 
myndigheder og er underlagt strenge kontrolmekanismer med økonomiske sanktioner, der 
håndhæves af nationale og europæiske tilsyn. Informationskilderne skal altid skal 
offentliggøres.

Ændringsforslag 118
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem 
tredjemand, information til offentligheden 
eller almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at gøre
information tilgængelig for offentligheden 
eller almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at indehavere af markedsføringstilladelser, der er villige til at kommunikere til 
offentligheden om deres produkter, gør dette direkte for at forhindre problemer med 
ansvarsfordeling i tilfælde af en overtrædelse af lovgivningen.
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Ændringsforslag 119
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Sundhedsprofessionelle, der formidler 
information om lægemidler eller 
medicinsk udstyr ved en offentlig 
begivenhed, på tryk og/eller via 
udsendelsesmedier, skal erklære 
eventuelle interesser offentligt, dvs. 
eventuelle finansielle forbindelser til 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller til tredjeparter, der arbejder på 
dennes vegne. Dette omfatter rådgivning 
og teknisk bistand i forbindelser med det 
eller de pågældende produkter.

Or. en

Ændringsforslag 120
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette afsnit finder ikke anvendelse på 
følgende:

udgår

a) oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri 
hverken direkte eller indirekte henvises til 
et lægemiddel
b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle med henblik på 
videregivelse til patienter.
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Or. en

Begrundelse

For at skabe konsistens og sammenhæng med de erklærede mål i forslaget samt for at sikre, 
at den formidlede information ikke er af reklamemæssig natur i henhold til direktivets 
punkter, bør de fastsatte bestemmelser i litra. a), og litra b), være omfattet af 
anvendelsesområdet for afsnit VIII.

Ændringsforslag 121
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri 
hverken direkte eller indirekte henvises til 
et lægemiddel

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne er overflødig, da den er omfattet af artikel 86, stk. 2.

Ændringsforslag 122
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri 
hverken direkte eller indirekte henvises til 
et lægemiddel

udgår

Or. en
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Begrundelse

For at sikre sammenhæng i teksten, navnlig klarhed mellem afsnit VIII og VIIIa bør denne 
bestemmelse ("information" vedrørende menneskers sundhed eller sygdomme fra en 
indehaver af en markedsføringstilladelse) fortsat anses for en undtagelse fra 
reklameforbuddet (artikel 86, stk. 2) i det gældende direktiv 2001/83/EF (konsolideret) og 
være omfattet af anvendelsesområdet for afsnit VIII. 

Ændringsforslag 123
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle med henblik på 
videregivelse til patienter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Materiale formidlet af indehaveren af markedsføringstilladelsen til sundhedsprofessionelle 
med henblik på distribution til patienter bør ikke udelades fra afsnittet "Information til 
offentligheden om receptpligtige lægemidler": Der er ingen grund til, at de ikke overvåges.
Sundhedsprofessionelle skal ikke anvendes som reklamedistributører.

Ændringsforslag 124
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle med henblik på 
videregivelse til patienter.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Trykt materiale, der formidles til sundhedsprofessionelle med henblik på videregivelse til 
patienter, skal overholde samme kriterier som andre medier til udsendelse af information. Det 
vil derfor være rimeligt, at denne type materiale også er omfattet af det pågældende afsnit. 
Sundhedsprofessionelle kan ligeledes blive påvirket af materiale, der indeholder reklame. Der 
er ingen objektive grunde til, at materiale, der formidles af virksomheder til 
sundhedsprofessionelle med henblik på videregivelse til patienter, ikke er underlagt 
bestemmelserne i dette afsnit.

Ændringsforslag 125
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle med henblik på 
videregivelse til patienter.

b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt at udelukke materiale, som formidles af indehavere af 
markedsføringstilladelser til patienter via sundhedsprofessionelle. Dette afsnit kan derfor kun 
udelukke materiale, der udelukkende formidles til sundhedsprofessionelle.

Ændringsforslag 126
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) faktuelle, informative meddelelser 
(inklusive meddelelser eller erklæringer 
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fremsat til medieorganisationer enten som 
svar på en direkte forespørgsel eller via 
tilsynsmyndigheder) samt 
referencemateriale til lægemidler, f.eks. 
vedrørende ændringer i emballagen, 
advarsler mod bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger, prislister og godtgørelse, 
forudsat de ikke har til hensigt at 
reklamere for et bestemt lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 86, stk. 2, og har til 
hensigt at præcisere direktivets anvendelsesområde. Indehavere af markedsføringstilladelser 
bør have lov til at give visse oplysninger. I henhold til børsreglerne skal virksomhederne 
holde investorerne fuldt underrettet om betydelige udviklinger, og medarbejderne skal holdes 
underrettet om virksomhedens udvikling. Det er nødvendigt at specificere dette for at sikre 
korrekt formidling af denne information.

Ændringsforslag 127
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) materiale formidlet til 
sundhedsprofessionelle til egen brug.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at den information, der formidles til sundhedsprofessionelle til egen brug, 
ikke er omfattet af direktivet.



PE441.215v02-00 70/179 AM\817858DA.doc

DA

Ændringsforslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 aa
De nationale myndigheder organiserer i 
samarbejde med industrien, 
sundhedsprofessionelle og 
patientorganisationer 
informationskampagner rettet mod 
forbedring af viden om sundhed blandt 
offentligheden og de enkelte medlemmer 
heraf samt mod at fremme en sund 
livsstil. Sådanne informationskampagner 
kan blandt andet omfatte emner som 
risikoen for forfalskede lægemidler, 
fornuftig brug af lægemidler, patienters 
rettigheder ved deltagelse i kliniske forsøg 
eller god forvaltning (gennemsigtighed,
mulige interessekonflikter). Disse 
kampagner skal ikke indeholde 
produktreklamer af nogen art.

Or. en

Begrundelse

For bedre at kunne beskytte menneskers sundhed kan informationskampagner, der har til 
hensigt at øge viden om sundhed, og som er indledt af nationale myndigheder, være yderst 
nyttige og til fordel for patienterne. For at øge kvaliteten af disse informationskampagner og 
sikre, at de når patienterne på effektiv vis, skal de nationale myndigheder tage hensyn til den 
ekspertise inden for området, som besiddes af industrien, sundhedsprofessionelle og 
patientorganisationer.

Ændringsforslag 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – indledning og litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende typer information om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
spredes til offentligheden eller almindelige 
borgere:
a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal, for så vidt angår godkendte 
receptpligtige lægemidler, gøre 
lægemidlets produktresumé, etikettering og 
indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet tilgængelige 
for offentligheden eller almindelige 
borgere. En faktaboks om lægemidlet 
tilføjes til indlægssedlen. Den angivne 
information i faktaboksen om lægemidlet 
skal præsenteres på en sådan måde, at 
teksten er tydeligt læsbar, fremtrædende 
og let at adskille fra resten af teksten. 
Denne faktaboks om lægemidlet skal 
indeholde en kort beskrivelse af de 
nødvendige fakta, så patienter har 
mulighed for at forstå anvendelsen af og 
de mulige risici ved lægemidlet samt for at 
kunne påføre lægemidlet på sikker og 
korrekt vis. Den skal ligeledes indeholde 
et kort resumé af resultaterne af de 
kliniske forsøg. Før den indsendes, skal 
faktaboksen for lægemidlet godkendes af 
de kompetente myndigheder, og før denne 
godkendelse skal patientorganisationerne 
høres på passende vis for at sikre en form, 
der er egnet til patienterne. Denne 
information skal gøres tilgængelig både i 
elektronisk og trykt form på alle EU-sprog 
og i et format, der er tilgængeligt for 
mennesker med handicap.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være fokuseret på patienterne. Indehavere af markedsføringstilladelser stiller 
derfor ikke-salgsfremmende information om lægemidler til rådighed for patienterne og 
offentligheden efter "pull-princippet", dvs. at patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har behov for det (i modsætning til "push-princippet", efter hvilket 
indehavere af markedsføringstilladelser spreder information blandt patienterne og 
offentligheden).
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Ændringsforslag 130
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende typer information om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
spredes til offentligheden eller almindelige 
borgere:

Følgende dokumenter om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
gøres tilgængelige for offentligheden eller 
almindelige borgere:

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd giver problemer i forhold til at definere reklame og information. Det 
er derfor at foretrække, at der henvises til "dokumenter".

Ændringsforslag 131
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende typer information om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
spredes til offentligheden eller almindelige 
borgere:

Følgende dokumenter om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
gøre tilgængelige for offentligheden eller 
almindelige borgere:

Or. en

Begrundelse

Mens det skal være lovpligtigt for kompetente myndigheder at gøre visse typer information 
tilgængelige, skal dette kun være frivilligt for indehavere af markedsføringstilladelser.
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Ændringsforslag 132
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende typer information om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
spredes til offentligheden eller almindelige 
borgere:

Følgende typer information om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
gøres tilgængelige for offentligheden eller 
almindelige borgere via deres websteder:

Or. en

Ændringsforslag 133
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet. Denne 
information præsenteres i form af en liste, 
der er klassificeret i alfabetisk rækkefølge 
eller efter terapeutisk klasse, og ledsages 
ikke af billeder eller yderligere 
oplysninger. Den skal indeholde en 
erklæring vedrørende tilgængeligheden af 
den samme information på den nationale 
kompetente myndigheds websted samt på 
Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
websted. Dokumenterne gøres 
tilgængelige i PDF-format, der på 
pålidelig vis repræsenterer den officielt 
godkendte information udarbejdet af de 
kompetente myndigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 134
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet.

Denne information præsenteres i form af 
en liste, der er klassificeret i alfabetisk 
rækkefølge eller efter terapeutisk klasse, 
og ledsages ikke af billeder eller 
yderligere oplysninger med undtagelse af 
en erklæring vedrørende 
tilgængeligheden af den samme 
information på den nationale kompetente 
myndigheds websted samt på Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs 
websted.
Informationen gøres tilgængelig i PDF-
format, der på pålidelig vis repræsenterer 
den officielt godkendte information 
udarbejdet af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Officielt godkendt information skal være lige tilgængelig i alle medlemsstater. For at den ikke 
anvendes til reklameformål, skal det sikres, at den præsenteres på neutral vis. Informationen 
skal være identisk med den officielt godkendte information, og folk skal oplyses om, at den 
samme information også er tilgængelig på de kompetente myndigheders websted, der giver 
information om alle produkter og ikke blot den pågældende lægemiddelvirksomheds 
produkter. 
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Ændringsforslag 135
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og patientindlægsseddel som godkendt af 
de kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, samt den 
offentligt tilgængelige udgave af 
vurderingsrapporten, der er udarbejdet af 
de kompetente myndigheder. Denne 
information skal gøres lige tilgængelig i 
alle medlemsstater både i elektronisk og 
trykt form og i et format, der er 
tilgængeligt for mennesker med handicap. 
Repræsentative patientorganisationer skal 
være involveret i udviklingen af denne 
information samt i at gøre den 
tilgængelige for patienterne.

Or. en

Begrundelse

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups. Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Ændringsforslag 136
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

a) den seneste udgave af lægemidlets 
produktresumé, etikettering og 
indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå eksplicit, at kun den nyeste information må gøres tilgængelig.

Ændringsforslag 137
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

udgår

Or. en

Begrundelse

En omformuleret version af risici i forbindelse med indlægssedlen på grundlag af originalen. 
Vi bør i stedet koncentrere os om at forbedre læsbarheden af den officielle indlægsseddel. 
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Ændringsforslag 138
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå en delvis præsentation af produktresuméet eller indlægssedlen. 
Endvidere kan en præsentation i en anden form skabe mere forvirring for patienten.

Ændringsforslag 139
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

udgår

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke behov for frit udarbejdet information.

Ændringsforslag 140
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 141
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

udgår

Or. en
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Begrundelse

Videnskabelige data tilhører offentligheden og skal stå til rådighed for uafhængige forskere, 
som ønsker at analysere dem med henblik på at gøre det muligt at opdage sikkerhedsrisici 
tidligt. At tillade lægemiddelindustrien at udarbejde dokumenter udelukkende ved hjælp af 
visse elementer af det supplerende beskyttelsescertifikat samt frit at udarbejde indlægssedler, 
er ineffektivt. Det kan ligeledes være forvirrende at have to typer indlægssedler, en, der er 
officielt godkendt, og en, der er blevet omskrevet af forhandleren, eftersom dette vil medføre 
spredning af salgsfremmende information om receptpligtige lægemidler og en administrativ 
byrde for sundhedsmyndighederne.

Ændringsforslag 142
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

udgår

Or. en

Begrundelse

De nationale og europæiske myndigheder (EMA-høringer om en skabelon for indlægssedler) 
samt Kommissionen (forslag om lægemiddelovervågning) gør en stor indsats for at forbedre 
indlægssedler. Lægevirksomheder investerer ligeledes i fremstilling af mere brugervenlige 
indlægssedler med brugertest. Der er behov for at forbedre den officielt godkendte 
information og gøre den lettere tilgængelig, men der er ikke behov for at anvende yderligere 
ressourcer på at fremstille og overvåge "frit udarbejdede" indlægssedler. Det ville forvirre 
brugerne, hvis der fandtes både en officiel godkendt indlægsseddel og en frit udarbejdet 
indlægsseddel.
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Ændringsforslag 143
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde, der er 
forståelig for offentligheden og 
almindelige borgere uden at gå på 
kompromis med informationens kvalitet 
og pålidelighed. Årsagen til at præsentere 
informationen på en anden måde skal 
begrundes klart.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at information skal præsenteres på lægmandssprog, samtidig med at 
kvaliteten bevares. Endvidere skal der, i betragtning af at denne information allerede 
eksisterer og præsenteres på en bestemt måde, foreligge en væsentlig årsag til at præsentere 
den på en anden måde for at undgå forvirring af offentligheden.

Ændringsforslag 144
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
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tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en patientvenlig måde, 
med forbehold for den omfattende og 
upartiske natur af den information, der 
gøres tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af indlægssedlen er af afgørende betydning for bedre at kunne informere 
patienter og almindelige borgere om lægemidler. At give indehaverne af 
markedsføringstilladelserne mulighed for at præsentere nøgleinformation på en anden måde 
kan dog skabe forvirring blandt patienterne og de almindelige borgere samt give indehaverne 
af markedsføringstilladelserne mulighed for at formidle subjektiv information (f.eks. 
udeladelse af information, fokus på lægemidlets fordele og nedtoning af risici). Det er derfor 
vigtigt at understrege, at information må stilles til rådighed på en mere patientvenlig måde, 
så længe der ikke sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten af informationen.

Ændringsforslag 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en måde, som er 
letforståelig for offentligheden og den 
almindelige borger, uden at det det går ud 
over kvaliteten og pålideligheden af 
informationen

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres, at formålet med at præsentere information på en anden måde er at gøre 
det lettere for patienter at forstå informationen og at præsentere denne på en mere 
patientvenlig måde.

Ændringsforslag 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en anden måde

b) information, som ikke er mere 
vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet

Or. en

Begrundelse

Lægemiddelindustrien bør ikke have lov til frit at udarbejde indlægssedler, hvilket ville åbne 
op for selektive oplysninger og føre til en situation, hvor der er to typer af indlægssedler i 
omløb: den officielt godkendte og den frit udarbejdede udgave. Den officielt godkendte 
indlægsseddel bør i stedet forbedres og gøres lettere tilgængelig for patienter. Navnlig 
direktivets artikel 59, som fastsætter indholdet af indlægssedlen, bør optimeres med henblik 
på at forbedre kvaliteten af etiketten og indlægssedlen.

Ændringsforslag 147
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indlægssedlen

Or. en

Begrundelse

At gøre det muligt for lægemiddelindustrien at udarbejde dokumenter udelukkende ved hjælp 
af visse elementer fra det supplerende beskyttelsescertifikat og uafhængigt af de andre 
elementer, som er nødvendige for at forstå dem rigtigt, samt frit at udarbejde en 
indlægsseddel, er ineffektivt. Det kan ligeledes være forvirrende at have to typer 
indlægssedler i omløb, hvoraf den ene er officielt godkendt og den anden en omskrevet 
version udarbejdet af forhandleren. Der er risiko for, at dette vil medføre offentlig spredning 
af salgsfremmende information om lægemidler og en administrativ byrde for 
sundhedsmyndighederne.

Ændringsforslag 148
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne paragraf er overflødig, eftersom artikel 86 i det eksisterende direktiv 2001/83/EF 
allerede åbner mulighed for "konkrete oplysninger […], forudsat de ikke indeholder nogen 
information om lægemidlerne" (ændringsforslag 11 foreslår, at man tilføjer "oplysninger om 
lægemidlets miljørisiko"). Det er vigtigt fortsat at nævne "forudsat de ikke indeholder nogen 
information om lægemidlerne" med henblik på fortsat at forbyde direkte reklame over for 
forbrugerne.
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Ændringsforslag 149
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette overflødiggøres delvist af de eksisterende bestemmelser i artikel 86, stk. 2. 
Forslagsstilleren foreslår, at man tilføjer oplysninger om miljøvirkninger til artikel 86, stk. 2, 
hvorved denne bestemmelse bliver helt overflødiggjort.

Ændringsforslag 150
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

c) information om bortskaffelse af ubrugte 
lægemidler eller affald fra sådanne samt 
en henvisning til et eventuelt 
indsamlingssystem, der er oprettet

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, hvad der forstås ved information om lægemidlets 
miljøvirkninger. Anden del af paragraffen bør udgå, da den er uforenelig med artikel 86 i den 
eksisterende lovgivning, som allerede tillader "konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. ændringer i emballagen, advarsler mod bivirkninger som led i 
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lægemiddelovervågningen samt salgskataloger og prislister, forudsat de ikke indeholder 
nogen information om lægemidlerne”, idet disse ikke er omfattet af afsnit VIII.

Ændringsforslag 151
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

c) information om bortskaffelse af ubrugte 
lægemidler eller affald fra sådanne samt 
en henvisning til et eventuelt 
indsamlingssystem, der er oprette, 
forudsat at denne information ikke 
omfatter nogen information om 
lægemidlerne

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, hvad der forstås ved information om lægemidlets 
miljøvirkninger, og sikre, at der ikke er nogen information om lægemidlerne. Andel del af 
paragraffen bør udgå. Som det er anført i den foreslåede artikel 100b, litra c, kan det føre til 
udtalelser som f.eks. "det receptpligtige lægemiddel XH er fra dags dato 20 % billigere end 
tidligere". Eller "den nye pakke med LK indeholder 30 tabletter flere end tidligere". Dette bør 
undgås, eftersom det tydeligvis udgør reklame.

Ændringsforslag 152
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger, tilgængelighed og pris 
samt konkrete oplysninger forudsat, at der 
ikke sammenlignes med en tidligere 
situation eller et andet lægemiddel af 
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advarsler mod bivirkninger samme slags, og dokumentation om et 
lægemiddel vedrørende f.eks. ændringer af 
emballagen, tilskud eller advarsler mod 
bivirkninger

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, hvad der forstås ved information om priser og tilskud, så indehavere af 
markedsføringstilladelser ikke sammenligner med tidligere situationer og andre lignende 
produkter, der kan påvirke patienternes valg. Formålet med dette er at sørge for, at 
informationen forbliver objektiv, faktuel, uden et incitament til køb. Det ville også være 
hensigtsmæssigt at medtage tilskudsbetingelsen på listen som et eksempel på en faktisk 
information, der bør være tilladt i henhold til denne klausul.

Ændringsforslag 153
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. ændringer af emballagen 
eller advarsler mod bivirkninger

Or. en

Ændringsforslag 154
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 

c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
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oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger, interaktioner 
og kontraindikationer

Or. en

Begrundelse

Interaktioner og kontraindikationer er lige så vigtige som advarsler mod bivirkninger.

Ændringsforslag 155
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige data tilhører offentligheden og skal stå til rådighed for uafhængige forskere, 
som ønsker at analysere dem med henblik på at gøre det muligt at opdage sikkerhedsrisici 
tidligt. At tillade lægemiddelindustrien at udarbejde dokumenter udelukkende ved hjælp af 
visse elementer af det supplerende beskyttelsescertifikat samt frit at udarbejde indlægssedler, 
er ineffektivt. Det kan ligeledes være forvirrende at have to typer indlægssedler, hvoraf den 
ene er officielt godkendt og den anden omskrevet af forhandleren, eftersom dette vil medføre 
spredning af salgsfremmende information om receptpligtige lægemidler og en administrativ 
byrde for sundhedsmyndighederne.

Ændringsforslag 156
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 
information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indehaveren af markedsføringstilladelsen bør ikke kunne stille information til rådighed om 
resultaterne af ikke-interventionsundersøgelser, eftersom disse ofte er salgsfremmende og 
ikke er regulerede.

Ændringsforslag 157
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 
information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen er videnskabelige ikke-interventionsundersøgelser "ofte af mangelfuld 
kvalitet og tjener salgsfremmende formål". Hertil kommer, at relevant information 
vedrørende undersøgelser er indeholdt i indlægssedlen og produktresuméet, som indgår i 
registreringsfilen til godkendelse. Det er ikke nødvendigt at give lægemiddelindustrien lov til 
at udvælge visse oplysninger uafhængigt af de andre elementer, som er nødvendige for at 
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forstå oplysningerne korrekt. Præsentationen af et specifikt lægemiddel bør opfattes som 
reklame.

Ændringsforslag 158
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 
information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen (se offentlig høring om lægemiddelovervågning pkt. 3.2.5) er 
videnskabelige ikke-interventionsundersøgelser "ofte af mangelfuld kvalitet og tjener 
salgsfremmende formål". De bør derfor ikke benyttes som et grundlag for information til 
offentligheden. Præsentationen af et specifikt lægemiddel som en løsning til forebyggelse eller 
behandling af en sygdom bør opfattes som reklame.

Ændringsforslag 159
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 

udgår
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information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

Or. en

Begrundelse

Paragraffen omhandler information, som ikke er godkendt af de kompetente myndigheder, og 
der er tale om en skjult "push"-information, der kunne føre til anden anvendelse end den 
foreskrevne. Kommissionen bemærkede, at ikke-interventionsundersøgelser "ofte er af 
mangelfuld kvalitet og tjener salgsfremmende formål". Al relevant information om 
undersøgelser er indeholdt i indlægssedlen og det supplerende beskyttelsescertifikat, som 
indgår i registreringsfilen til godkendelse, og der er ikke behov for at tillade industrien at 
tage visse elementer af det supplerende beskyttelsescertifikat ud af deres kontekst, da der er 
risiko for, at dette vil føre til offentlig spredning af salgsfremmende information.

Ændringsforslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 
information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget omhandler information, som ikke er godkendt af de kompetente 
myndigheder i forbindelse med registreringen af lægemidlerne, og som rent faktisk er skjult 
"push"-information. Al relevant information vedrørende undersøgelser er indeholdt i 
indlægssedlen og produktresuméet, som indgår i registreringsfilen til godkendelse.
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Ændringsforslag 161
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller 
information, som præsenterer lægemidlet 
i sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

d) anden information om lægemidler i 
dette afsnit opfylder kriterierne i artikel 
100d og er ikke rettet mod fremme af et 
bestemt produkt.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden af den forslåede tekst er vanskelig at forstå og anvende i praksis. Den ville medføre 
forskellig praksis i medlemsstaterne. Den ville f.eks. bringe formidlingen af den information 
om kliniske forsøg, der præsenteres i databaser til sikring af gennemsigtighed i forbindelse 
med kliniske forsøg, i fare, hvilket helt klart ville være skadeligt for folkesundheden og ikke 
kan være i nogens interesse.

Ændringsforslag 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse 
og medicinsk behandling, eller
information, som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles.

d) foranstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling. Sådan information 
skal autoriseres af agenturet, inden den 
gøres tilgængelig i overensstemmelse med 
artikel 20, litra b, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 726/2004.
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Or. en

Ændringsforslag 163
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) anden information om receptpligtig 
medicin i dette afsnit som f.eks. 
resultaterne af farmaceutiske og 
prækliniske forsøg eller kliniske forsøg, 
der opfylder kriterierne i artikel 100d og 
ikke fremmer et bestemt produkt

Or. en

Begrundelse

Patienter bør have mulighed for at indhente information om farmaceutiske og prækliniske 
forsøg eller kliniske forsøg. I betragtning af at disse forsøg er kommercielt følsomme, kan 
lægemiddelvirksomheder ikke være forpligtet til at stille sådan forsøgsdokumentation til 
rådighed, men de bør dog have mulighed for at offentliggøre denne dokumentation, hvis de 
ønsker det.

Ændringsforslag 164
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 b – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) prækliniske og kliniske data om deres 
produkt

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige data tilhører offentligheden og skal stå til rådighed for uafhængige forskere, 
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som ønsker at analysere dem med henblik på at gøre det muligt at opdage sikkerhedsrisici 
tidligt. At tillade lægemiddelindustrien at udarbejde dokumenter udelukkende ved hjælp af 
visse elementer af det supplerende beskyttelsescertifikat samt frit at udarbejde indlægssedler, 
er ineffektivt. Det kan ligeledes være forvirrende at have to typer indlægssedler, hvoraf en er 
officielt godkendt og den anden omskrevet af forhandleren, eftersom dette vil medføre 
spredning af salgsfremmende information om receptpligtige lægemidler og en administrativ 
byrde for sundhedsmyndighederne. 

Ændringsforslag 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som er blevet godkendt af de 
kompetente myndigheder og stilles til 
rådighed af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for 
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn, radio eller 
aviser, magasiner og lignende 
publikationer. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen skal have lov til 
at formidle den information, der er 
godkendt i artikel 100b, på internettet..
Denne information må ikke formidles til 
offentligheden eller almindelige borgere 
uopfordret eller aktivt og må kun spredes 
gennem følgende kanaler:

Or. en

Ændringsforslag 166
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

En meddelelse om godkendte 
receptpligtige lægemidler, som af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
stilles til rådighed for offentligheden eller 
almindelige borgere, må ikke spredes via 
fjernsyn, web-tv, videotransmitteret 
materiale, aviser, magasiner og lignende 
publikationer eller radio. Den må kun 
spredes gennem indehaveren af 
markedsføringstilladelsens websted på 
internettet for at undgå, at uanmodet 
materiale aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

b) websteder om lægemidler på 
internettet, dog ikke uanmodet materiale 
aktivt distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere
c) skriftlige besvarelser af anmodninger 
om information fra en almindelig borger.

Or. en

Begrundelse

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.
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Ændringsforslag 167
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Dokumenter om godkendte receptpligtige 
lægemidler skal af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kun gøres 
tilgængelig for offentligheden eller 
almindelige borgere via dennes websted.

a) sundhedsrelaterede publikationer som
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret 
til offentligheden eller almindelige 
borgere
b) websteder om lægemidler på 
internettet, dog ikke uanmodet materiale 
aktivt distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere
c) skriftlige besvarelser af anmodninger 
om information fra en almindelig 
borger.

Or. en

Begrundelse

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.
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Ændringsforslag 168
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen stilles til 
rådighed for offentligheden eller 
almindelige borgere, må ikke spredes via 
fjernsyn, websteder, radio eller aviser, 
magasiner og lignende publikationer. Den 
må kun spredes gennem følgende kanaler:

Or. en

Begrundelse

"Websteder" bør føjes til listen, da det er en populær måde at kommunikere til offentligheden 
på.

Ændringsforslag 169
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen stilles til 
rådighed for offentligheden eller 
almindelige borgere, må ikke spredes via 
fjernsyn, web-tv, videotransmitteret 
materiale, aviser, magasiner og lignende 
publikationer eller radio. Den må kun 
spredes gennem følgende kanaler:
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Or. en

Begrundelse

Information til offentligheden om lægemidler fra indehavere af markedsføringstilladelser skal 
spredes gennem bestemte kommunikationskanaler, herunder indehaveren af 
markedsføringstilladelsens websteder, så offentligheden, når den søger information om et 
lægemiddel, har nemt ved at finde ud af, hvor den skal søge og ved, at det er indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, der er kilde. Når information spredes via tv, web-tv, radio eller 
sundhedsrelaterede publikationer, er patienterne ikke beskyttet mod uønsket information, og 
en sådan spredning bør derfor ikke tillades. Videotransmissioner på websteder giver 
mulighed for skjult reklame og bør derfor ikke tillades.

Ændringsforslag 170
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen stilles til 
rådighed for offentligheden eller 
almindelige borgere, må ikke spredes via 
fjernsyn, radio eller trykte massemedier.
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Or. en

Begrundelse

Trykt materiale, der formidles med henblik på videregivelse til patienter, er ikke en passende 
måde at sprede information om receptpligtige lægemidler på. Dette ville udgøre "push"-
information, mens direktivets anvendelsesområde kun bør omfatte information, som 
patienterne søger aktivt. Muligheden for at sprede information ved hjælp af trykte medier bør 
derfor slettes.
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Ændringsforslag 171
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

udgår

Or. en

Begrundelse

Information, der formidles i sundhedsrelaterede publikationer, udgør en uopfordret 
henvendelse. Det er derfor ikke en passende formidlingskanal.

Ændringsforslag 172
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissær Verheugen har tidligere udtalt, at alle publikationer med en sektion om sundhed 
kan klassificeres som "sundhedsrelaterede". Sektioner om sundhed findes i så at sige alle 
trykte medier fra boulevardpressen til kvalitetspressen. Dette ville åbne døren for reklame i 
trykte medier. Denne klausul er et af de klareste beviser på, at dette forslag hviler på et tyndt 
grundlag. De trykte medier ønsker at få en væsentlig ny kunde, men dette kan ikke være i 
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folkesundhedens interesse.

Ændringsforslag 173
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

udgår

Or. en

Begrundelse

Information, der formidles i sundhedsrelaterede publikationer, udgør en uopfordret 
henvendelse, og det er derfor ikke en passende formidlingskanal.

Ændringsforslag 174
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

udgår

Or. en

Begrundelse

Information til offentligheden om receptpligtige lægemidler fra indehavere af 
markedsføringstilladelser bør kun spredes gennem bestemte kommunikationskanaler, således 
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at offentligheden, når den søger specifik information om et lægemiddel, har nemt ved at finde 
ud af, hvor den skal søge og samtidig er klar over, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen er kilde. Når information spredes via f.eks. sundhedsrelaterede 
publikationer, er patienterne ikke beskyttet mod uønsket information, og en sådan spredning 
bør derfor ikke tillades.

Ændringsforslag 175
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

a) brochurer, pjecer og andre kategorier 
af trykt information, herunder 
sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret i Kommissionens retningslinjer 
for tilladt information, dog ikke uanmodet 
materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med "sundhedsrelaterede publikationer", og dette vil 
sandsynligvis medføre forskelle i praksis. Trykt materiale er og bliver dog en vigtig måde at 
reagere på patienter og borgeres krav om bedre adgang til information om receptpligtige 
lægemidler på (f.eks. i forbindelse med befolkningsgrupper uden internetadgang), forudsat at 
offentligheden anmoder herom. Det er vigtigt at præcisere, at sådant materiale samt andet 
materiale, som defineret af de enkelte medlemsstater, kan formidles uden at inddrage "push"-
information om lægemidler via klassiske massemediekanaler.

Ændringsforslag 176
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som a) brochurer, pjecer, audiovisuel 
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defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

information og andre kategorier af trykt 
information, herunder sundhedsrelaterede 
publikationer som defineret af den 
medlemsstat, hvor offentliggørelsen finder 
sted, dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med "sundhedsrelaterede publikationer", og dette vil 
sandsynligvis medføre forskelle i praksis. Trykt materiale og andre kommunikationsværktøjer 
(f.eks. cd-rommer, der skal understøtte en sikker og effektiv brug af lægemidler) er og bliver 
dog en vigtig måde at opfylde patienter og borgeres krav om bedre adgang til information om 
receptpligtige lægemidler på (f.eks. ved befolkningsgrupper uden internetadgang). Det er 
vigtigt at præcisere, at sådant materiale samt andet materiale, som defineret af de enkelte 
medlemsstater, kan formidles uden at inddrage "push"- information via klassiske 
massemediekanaler.

Ændringsforslag 177
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret i Kommissionens retningslinjer 
for tilladt information som f.eks. 
brochurer, pjecer og andre kategorier af 
trykt information, herunder peer-
evaluerede medicinske tidsskrifter, dog 
ikke uanmodet materiale aktivt distribueret 
til offentligheden eller almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er at imødegå ulighed i Europa med hensyn til patienters adgang til 
information, og der bør derfor være en fælles definition af sundhedsrelaterede publikationer. 
Ændringerne gør det tydeligt, at sundhedsrelaterede publikationer ikke omfatter 
massemedier.
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Ændringsforslag 178
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret i europæiske retningslinjer for 
tilladt information, dog ikke uanmodet 
materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

Ved at give de forskellige medlemsstater mulighed for at definere "sundhedsrelaterede 
publikationer" opfylder man ikke et af direktivets grundlæggende formål, der er at imødegå 
ulighed i EU med hensyn til patienter og offentlighedens adgang til information (betragtning 
3). De europæiske retningslinjer for tilladt information – forslået i artikel 100g, stk. 2 – vil 
sikre en retfærdig adgang til information for alle patienter i alle EU-medlemslande.

Ændringsforslag 179
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) websteder på internettet og andre 
elektroniske registre, der indeholder 
information om lægemidler, dog ikke 
uanmodet distribution til borgere ved hjælp 
af massekommunikation som f.eks. e-
mails og sms'er til flere modtagere

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at formidlingen af reklamefri information af høj kvalitet via 
elektroniske registre, som ikke er egentlige websteder, er tilladt. Der findes allerede 
elektroniske kommunikationsmedier, som ikke er websteder, men hvor personer, der søger 
information, kan få adgang til referenceinformation (f.eks. referencetekstsider, der stilles til 
rådighed via tv-apparater eller telefonsystemer). Internettet bliver også mere og mere 
dynamisk og går videre end til statiske websteder. Det er vigtigt, at direktivet er rustet til 
fremtiden.

Ændringsforslag 180
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) websteder på internettet og andre 
elektroniske registre, der indeholder 
information, dog ikke uanmodet 
distribution til borgere ved hjælp af 
massekommunikation som f.eks. e-mails 
og sms'er til flere modtagere

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at formidlingen af reklamefri information af høj kvalitet via 
elektroniske registre (ikke egentlige websteder) er tilladt. Det er vigtigt, at direktivet er rustet 
til fremtiden, idet internettet bliver mere dynamisk og går videre end til statiske websteder. 
Det er kun formidlingen af information, som patienterne kan søge ("pull"), der er acceptabel, 
"pushing" af uopfordret information er ikke tilladt. Referencen til massekommunikation 
fremhæver forskellen mellem "push"- og "pull"-information og styrker forbuddet mod 
uopfordret distribution af information.

Ændringsforslag 181
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) websteder af indehavere af 
markedsføringstilladelser om lægemidler 
på internettet, dog ikke uanmodet materiale 
aktivt distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

Or. fr

Begrundelse

Informationen om lægemidlerne må ikke spredes på et hvilket som helst websted på 
internettet. Indehaverne af en markedsføringstilladelse har ansvaret for onlineindholdet.

Ændringsforslag 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) indehavere af 
markedsføringstilladelsers websteder om 
lægemidler på internettet, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at reklamefri information om lægemidler, der af indehaverne af 
markedsføringstilladelsen stilles til rådighed for offentligheden, skal offentliggøres på 
indehaverne af markedsføringstilladelsens websted.
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Ændringsforslag 183
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) indehavere af markedsføringstilladelser 
egne websteder om lægemidler på 
internettet, dog ikke uanmodet materiale 
aktivt distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at patienten straks kan se, hvem der står for webstedet. Dette kan kun 
garanteres, hvis det sikres, at webstedets adresse (URL) indeholder navnet på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen (ud over et klart formuleret impressum osv.). Gennemsigtighed er 
af afgørende betydning: Patienten skal vide, hvem der er forfatter til den pågældende 
information (f.eks. medicinalvirksomheder, læger, sygekasser), og det er desuden vigtigt at 
kunne skelne mellem lovlige og ulovlige websteder.

Ændringsforslag 184
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) indehavere af 
markedsføringstilladelsers websteder om 
lægemidler på internettet, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. en
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Ændringsforslag 185
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skriftlige besvarelser af anmodninger 
om information fra en almindelig borger.

c) besvarelser af anmodninger om 
information fra en almindelig borger.

Or. en

Begrundelse

Patienter kræver ofte omgående og direkte afklaring af information i indlægssedlen eller 
ønsker at få yderligere information. Et krav om, at svaret altid skal være skriftligt, ville 
medføre forsinkelser for patienterne, som i nogle tilfælde ville kunne påvirke deres helbred 
negativt. Det bør derfor være muligt at give både mundtlige og skriftlige svar på individuelle 
anmodninger om medicinsk information.

Ændringsforslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – stk. 1 a og 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de kompetente 
myndigheder anser det for 
hensigtsmæssig, kan de også stille 
information om lægemidler og anden 
relevant sundhedsrelateret information til 
rådighed for offentligheden gennem 
aftaler med internetudbydere, som kan 
udbrede information af offentlig interesse 
i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, 
i direktivet 2009/136/EF om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester.
I dette tilfælde skal informationen stilles 
til rådighed under anvendelse af de 
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midler, som virksomhederne sædvanligvis 
benytter i deres kommunikation med 
abonnenter. Eftersom information om 
lægemidler ikke er omfattet af artikel 21, 
stk. 4, i direktivet 2009/136/EF, kan 
internetudbydere kræve betaling hos de 
nationale myndigheder for 
offentliggørelsen af sådan information."

Or. en

Begrundelse

De almennyttige oplysninger i direktivet 2009/136/EF angår elektroniske 
kommunikationstjenester. Information om lægemidler og sundhedsrelateret information i 
bredere forstand kunne dog også være af offentlig interesse. Eftersom denne form for 
information ikke hører under bestemmelserne i forsyningspligtdirektivet forslås det, at denne 
ramme skal anvendes på basis af frivillige aftaler mellem internetudbydere og nationale 
myndigheder. Denne kanal bør kun anvendes, hvis de nationale myndigheder finder det 
nødvendigt, og hvis det har en merværdi i form af effektivitet sammenlignet med de 
sædvanlige kanaler. 

Ændringsforslag 187
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indholdet og præsentationen af 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere, 
skal opfylde følgende betingelser:

udgår

a) Den skal være objektiv og neutral; hvis 
informationen således omhandler 
fordelene med et lægemiddel, skal den 
også omhandle risiciene.
b) Den skal tage hensyn til patienternes 
generelle behov og forventninger.
c) Den skal være evidensbaseret, den skal 
kunne kontrolleres, og den skal indeholde 
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en angivelse af evidensniveau.
d) Den skal være ajourført og indeholde 
offentliggørelsesdato eller dato for seneste 
revision af informationerne.
e) Den skal være pålidelig, faktuelt 
korrekt og må ikke være misvisende.
f) Den skal være forståelig for 
offentligheden som helhed og almindelige 
borgere.
g) Den skal klart angive 
informationskilden og forfatteren og 
indeholde referencer til evt. 
dokumentation, som informationen er 
baseret på.
h) Den må ikke indeholde oplysninger, 
der er i modstrid med oplysningerne i 
lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

De anførte "betingelser" er urealistiske og giver ikke brugbar patientinformation 
(lægemiddelforummets datablad om diabetes, der blev sendt ud til gennemsyn i maj 2007, var 
baseret på disse "kvalitetskriterier", men man var enig om, at det var af middelmådig kvalitet 
og ubrugeligt). 

Ændringsforslag 188
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indholdet og præsentationen af 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere, 

udgår
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skal opfylde følgende betingelser:
a) Den skal være objektiv og neutral; hvis 
informationen således omhandler 
fordelene med et lægemiddel, skal den 
også omhandle risiciene.
b) Den skal tage hensyn til patienternes 
generelle behov og forventninger.
c) Den skal være evidensbaseret, den skal 
kunne kontrolleres, og den skal indeholde 
en angivelse af evidensniveau.
d) Den skal være ajourført og indeholde 
offentliggørelsesdato eller dato for seneste 
revision af informationerne.
e) Den skal være pålidelig, faktuelt 
korrekt og må ikke være misvisende.
f) Den skal være forståelig for 
offentligheden som helhed og almindelige 
borgere.
g) Den skal klart angive 
informationskilden og forfatteren og 
indeholde referencer til evt. 
dokumentation, som informationen er 
baseret på.
h) Den må ikke indeholde oplysninger, 
der er i modstrid med oplysningerne i 
lægemidlets produktresumé, etikettering 
og indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Så længe informationen er begrænset til officielle dokumenter, er der ikke behov for 
kvalitetskriterier.

Ændringsforslag 189
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den skal tage hensyn til patienternes 
generelle behov og forventninger.

b) Den skal være patientorienteret for 
bedre at opfylde deres behov.

Or. en

Begrundelse

Omskrivning for bedre at afspejle et af de primære formål med forslaget, nemlig at 
tilvejebringe den information, som patienterne ønsker, og bedre opfylde deres individuelle 
behov.

Ændringsforslag 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fremlægger inden for 
et år fra ikrafttrædelsen af dette direktiv 
efter offentlig høring af patient- og 
forbrugerorganisationer, læge- og 
apotekerorganisationer, medlemsstater og 
andre berørte parter en 
evalueringsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet vedrørende 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
korrekthed samt deres værdi for 
offentligheden og sundhedspersonalet. 
Efter at ovenstående data er blevet 
analyseret, fremsætter Kommissionen i 
påkommende tilfælde forslag om en 
retningslinje, der skal forbedre 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
form og indhold for at sikre, at de 
fungerer som værdifuld informationskilde 
for offentligheden og for 
sundhedspersonale.

Or. en
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Begrundelse

Det vigtigste er at forbedre læsbarhed, klarhed og forståelighed af produktresuméerne og 
indlægssedlerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 191
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Al information skal omfatte: 2. Alle faktuelle, informative meddelelser 
om godkendte receptpligtige lægemidler, 
som angivet i artikel 86, stk. 2, der 
formidles af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
offentligheden, skal omfatte:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser udelukkende anvendes som 
påskud for "påmindelsesreklame" eller som værktøjer til fremme af indehaveren af 
markedsføringstilladelsens image og navn.

Ændringsforslag 192
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Al information skal omfatte: 2. Alle faktuelle, informative meddelelser 
om godkendte receptpligtige lægemidler, 
som angivet i artikel 86, stk. 2, der 
formidles af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
offentligheden, skal omfatte:
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at denne artikel henviser til den information, der formidles af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 193
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en angivelse af, at informationen er 
beregnet til støtte for kontakten mellem 
patient og sundhedsprofessionelle, ikke til 
erstatning af denne, og at patienten bør 
henvende sig til sundhedsprofessionelle, 
hvis han/hun ønsker uddybning af 
informationen

b) en angivelse af, at meddelelsen er 
beregnet til støtte for kontakten mellem 
patient og sundhedsprofessionelle, ikke til 
erstatning af denne, og at patienten bør 
henvende sig til sundhedsprofessionelle, 
hvis han/hun ønsker uddybning af 
informationen

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser udelukkende anvendes som 
påskud for "påmindelsesreklame" eller som værktøjer til fremme af indehaveren af 
markedsføringstilladelsens image og navn.

Ændringsforslag 194
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en angivelse af, at informationen
spredes af en indehaver af en 
markedsføringstilladelse

c) en indledende angivelse af, at
meddelelsen spredes af eller på vegne af 
en indehaver af en markedsføringstilladelse
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser udelukkende anvendes som 
påskud for "påmindelsesreklame" eller som værktøjer til fremme af indehaveren af 
markedsføringstilladelsens image og navn.

Ændringsforslag 195
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en angivelse af, at informationen spredes 
af en indehaver af en 
markedsføringstilladelse

c) en angivelse af, at informationen spredes 
af [navn på indehaveren af en 
markedsføringstilladelse]

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "indehaveren af markedsføringstilladelsen" er ikke almindeligt brugt i og 
forstået af offentligheden. Forbrugerne har ret til at kende navnet på den virksomhed, der 
betaler for formidlingen af informationen og bærer det fulde ansvar for den information, der 
formidles.

Ændringsforslag 196
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en angivelse af, at informationen spredes
af en indehaver af en 
markedsføringstilladelse

c) en angivelse af, at informationen stilles 
til rådighed af eller på vegne af en 
navngivet indehaver af en 
markedsføringstilladelse

Or. en
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Begrundelse

En tredjepart kan foretage formidlingen på vegne af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen. Læsere af angivelsen er ikke nødvendigvis bekendt med termen 
"indehaver af markedsføringstilladelse". En angivelse, der indeholder navnet på indehaveren 
af markedsføringstilladelsen, giver bedre mening og er mere forståelig.

Ændringsforslag 197
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en postadresse eller e-mail-adresse, der 
gør det muligt for almindelige borgere at 
indsende kommentarer til indehaveren af
markedsføringstilladelsen.

d) en postadresse eller e-mail-adresse, der 
gør det muligt for almindelige borgere at 
indsende kommentarer til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller at anmode 
vedkommende om yderligere information.

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 198
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en postadresse eller e-mail-adresse, 
der gør det muligt for almindelige borgere 
at indsende kommentarer til de 
kompetente nationale myndigheder

Or. en
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Begrundelse

Befolkningen bør vide, hvilke myndigheder den skal kontakte, hvis informationen er 
vildledende eller upassende.

Ændringsforslag 199
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en postadresse eller e-mail-adresse, 
der gør det muligt for almindelige borgere 
at indsende kommentarer til de 
kompetente nationale myndigheder

Or. en

Begrundelse

Læseren bør være informeret om, hvor han/hun skal henvende sig for at klage, hvis han/hun 
opfatter informationen som vildledende eller upassende. Angivelsen af, at bivirkninger skal 
indberettes, er i tråd med bestemmelserne i direktivet om lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 200
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en postadresse eller e-mail-adresse, 
der gør det muligt for almindelige borgere 
at indsende kommentarer til de 
kompetente nationale myndigheder

Or. en
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Ændringsforslag 201
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) en angivelse af, at almindelige 
borgere opfordres til at indberette alle 
formodede bivirkninger ved lægemidler til 
deres læge, apoteker, sundhedspersonale 
eller til de nationale myndigheder, og en 
angivelse af den kompetente nationale 
myndigheds navn og webadresse, 
postadresse og/eller telefonnummer.

Or. en

Ændringsforslag 202
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"db) En angivelse af, at almindelige 
borgere bør indberette alle formodede 
bivirkninger ved lægemidler til deres 
læge, apoteker, sundhedspersonale eller 
til de kompetente nationale 
myndigheder."

Or. en

Begrundelse

Angivelse i tråd med det kompromis, der er udarbejdet i forbindelse med 
lovgivningsproceduren for lægemiddelovervågning.
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Ændringsforslag 203
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 2 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) en angivelse af, at almindelige 
borgere opfordres til at indberette 
bivirkninger af receptpligtige lægemidler 
til deres læge, apoteker, 
sundhedspersonale eller til de kompetente 
nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Angivelsen af, at bivirkninger skal indberettes, er i tråd med bestemmelserne i direktivet om 
lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 204
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Informationen må ikke omfatte: 3. Disse faktuelle, informative 
meddelelser må ikke omfatte:

Or. en

Begrundelse

Det er kun med pålidelige og sammenlignelige oplysninger, at patienterne kan træffe 
kvalificerede valg. Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser anvendes 
som påskud for udbredelse af reklame.
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Ændringsforslag 205
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenligninger af lægemidler udgår

Or. en

Begrundelse

Der er uheldigvis endnu ikke foretaget sammenligninger af lægemidler. Det er derfor heller 
ikke nødvendigt at henvise til dette her.

Ændringsforslag 206
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenligninger af lægemidler udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser anvendes som påskud for 
udbredelse af reklame. Forskellen på information og reklame bør tydeliggøres

Ændringsforslag 207
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenligninger af lægemidler udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun med pålidelige og sammenlignelige oplysninger, at patienterne kan træffe 
kvalificerede valg. Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser anvendes 
som påskud for udbredelse af reklame.

Ændringsforslag 208
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenligninger af lægemidler a) sammenligninger af lægemidler med 
hensyn til deres kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet, hvis disse spredes af 
indehavere af markedsføringstilladelser, 
medmindre:
- disse sammenligninger indgår i officielt 
godkendte dokumenter som f.eks. 
produktresuméet
- disse sammenligninger er baseret på 
sammenlignende videnskabelige 
undersøgelser, der offentliggøres af de 
relevante nationale myndigheder eller Det 
Europæiske Lægemiddelagentur
- disse sammenligninger indgår i 
resuméet af de europæiske offentlige 
evalueringsrapporter anført i artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, som skal 
indeholde en fortegnelse over andre 
tilgængelige terapeutiske valgmuligheder 
og angive, om det nye lægemiddel har en 
terapeutisk værdi.

Or. en
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Begrundelse

I nogle lægemidlers produktresuméer og indlægssedler findes der sammenligninger. For at 
udelukke disse eksisterende sammenligninger ville det være nødvendigt, at informationen fra 
indehavere af markedsføringstilladelser var ufuldstændig. Dette ville ligeledes kunne have 
konsekvenser for godkendelsesprocessen. Sammenlignende videnskabelige undersøgelser af 
forskellige lægemidlers kvalitet, sikkerhed og effektivitet gennemført af nationale 
myndigheder og EMEA bør ikke begrænses, da de kan udgøre en vigtig kilde til 
forbrugerinformation.

Ændringsforslag 209
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) enhver tilskyndelse til eller fremme af 
indtagelsen af lægemidlet;

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre, at faktuelle, informative meddelelser anvendes som påskud for 
udbredelse af reklame. Forskellen på information og reklame bør tydeliggøres

Ændringsforslag 210
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) information om lægemidler, hvor 
medicinalvirksomheden ikke er indehaver 
af markedsføringstilladelsen.

Or. en
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Begrundelse

Misinformationskampagner fra tredjemandsvirksomheder, som har opnået en 
markedsføringstilladelse fra de kompetente myndigheder, skal forbydes i enhver henseende. 
Forbuddet skal udvides til at gælde reklame og information til sundhedspersonale. 
Misinformationskampagner fra oprindelige virksomheder vedrørende generiske lægemidler 
rettet mod f.eks. den almene offentlighed, er blevet identificeret som en af de strategier, der 
virker forsinkende, i den foreløbige rapport over undersøgelsen af den farmaceutiske sektor.

Ændringsforslag 211
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 d – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen fremlægger inden for 
tre år fra ikrafttrædelsen af dette direktiv 
efter offentlig høring af patient- og 
forbrugerorganisationer, læge- og 
apotekerorganisationer, medlemsstater og 
andre berørte parter en 
evalueringsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet vedrørende 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
korrekthed samt deres værdi for 
offentligheden og sundhedspersonale. 
Efter at ovenstående data er blevet 
analyseret, fremsætter Kommissionen i 
påkommende tilfælde forslag om en 
retningslinje, der skal forbedre 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
form og indhold for at sikre, at de 
fungerer som værdifuld informationskilde 
for offentligheden og for 
sundhedspersonale.

Or. en

Begrundelse

Det vigtigste er at forbedre læsbarhed, klarhed og forståelighed af produktresuméerne og 
indlægssedlerne i alle medlemsstater.
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Ændringsforslag 212
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om
receptpligtige lægemidler, gengiver de 
pågældende lægemidlers produktresumé 
og indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser på deres 
websteder gengiver den senest opdaterede 
og af de kompetente myndigheder 
godkendte version af produktresuméet og 
indlægssedlen for de receptpligtige 
lægemidler, som de markedsfører, på de 
officielle sprog i de medlemsstater, hvor de 
er godkendt.

Or. en

Begrundelse

De dokumenter om receptpligtige lægemidler, som indehavere af markedsføringstilladelser 
gør tilgængelig på deres websteder, skal være opdateret.

Ændringsforslag 213
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om receptpligtige
lægemidler, gengiver de pågældende 
lægemidlers produktresumé og 
indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om receptpligtige 
lægemidler, gengiver de pågældende 
lægemidlers produktresumé og 
indlægsseddel på korrekt vis og på de 
officielle sprog i de medlemsstater, hvor de 
er godkendt.

Or. fr
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Ændringsforslag 214
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om 
receptpligtige lægemidler, gengiver de 
pågældende lægemidlers produktresumé 
og indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til at 
gøre dokumenter om receptpligtige 
lægemidler tilgængelige, nøje gengiver 
lægemidlernes produktresumé og 
indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

Or. en

Begrundelse

Den information, der stilles til rådighed, skal gengives uden ændringer eller udeladelser.

Ændringsforslag 215
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om receptpligtige 
lægemidler, gengiver de pågældende 
lægemidlers produktresumé og 
indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om receptpligtige 
lægemidler, nøje gengiver de pågældende 
lægemidlers produktresumé og 
indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

Or. en
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Begrundelse

Den godkendte information skal gengives uden ændringer eller udeladelser.

Ændringsforslag 216
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
websider, hvor indehavere af 
markedsføringstilladelser henviser til 
receptpligtige lægemidler, indeholder et 
iøjnefaldende link til den tilsvarende 
webside for Fællesskabets database, som 
nævnes i artikel 57, stk. 1, litra l,) og 
artikel 57, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
726/2004 (herefter "EudraPharm-
databasen").

Or. en

Begrundelse

Et link til EudraPharm-databasen, der er udviklet som "en informationskilde om alle de 
human- og veterinærmedicinske lægemidler, der er tilladte i Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde", ville øge offentlighedens kendskab til 
Fællesskabets database, som indeholder en lang række funktioner og søgefaciliteter.

Ændringsforslag 217
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
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websider på et websted, hvor en indehaver 
af markedsføringstilladelser henviser til 
receptpligtige lægemidler, indeholder et 
link til den tilsvarende webside for 
Fællesskabets database, som nævnes i 
artikel 57, stk. 1, litra l), og artikel 57, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 726/2004 og den 
nationale eller europæiske webportal om 
lægemiddelsikkerhed, som nævnes i 
artikel 106 i direktivet og artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Et link til EudraPharm-databasen ville øge patienternes kendskab til denne nyttige 
informationskilde, som indeholder en lang række funktioner og søgefaciliteter. Et link til den 
nationale og europæiske webportal om lægemiddelsikkerhed ville give patienterne mulighed 
for at få adgang til oplysninger om et lægemiddels sikkerhed.

Ændringsforslag 218
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
websider på et websted, hvor indehavere 
af markedsføringstilladelser henviser til 
receptpligtige lægemidler, indeholder et 
link til den tilsvarende webside for 
Fællesskabets database, som nævnes i 
artikel 57, stk. 1, litra l), og artikel 57, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 726/2004 
(herefter "EudraPharm-databasen").

Or. en

Begrundelse

Et sådant link til EudraPharm-databasen, der er udviklet som "en informationskilde om alle 
de human- og veterinærmedicinske lægemidler, der er tilladte i Den Europæiske Union og 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde", ville medvirke til at øge offentlighedens 
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kendskab til Fællesskabets database, som indeholder en lang række funktioner og 
søgefaciliteter.

Ændringsforslag 219
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet gengiver i EudraPharm-
databasen og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder på deres 
websteder den senest opdaterede version 
af:
- det godkendte produktresumé,
- den godkendte indlægsseddel,
- modellen af den udvendige og 
indvendige emballage samt enhver anden 
medfølgende anordning,
- de offentlige evalueringsrapporter 
(PAR), som om muligt indeholder et 
resumé affattet i et almindeligt forståeligt 
sprog.
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder sikrer, at der på alle 
websider, som henviser til receptpligtige 
lægemidler, indsættes et link til den 
tilsvarende webside for EudraPharm-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at håndtere uligheder ved at sikre, at offentligheden har adgang til lovpligtig 
information (etikettering, produktresuméer, indlægssedler, modeller af emballagen) og 
videnskabelig information (offentlige evalueringsrapporter) både på nationalt plan, i hver 
medlemsstat og på fællesskabsplan. Et link på websiden for den kompetente nationale 
myndighed til EudraPharm-databasen ville medvirke til at øge offentlighedens kendskab til 
Fællesskabets database, som indeholder en lang række funktioner og søgefaciliteter.
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Ændringsforslag 220
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet gengiver i EudraPharm-
databasen og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder på deres 
websteder den senest opdaterede version 
af:
- det godkendte produktresumé,
- den godkendte indlægsseddel,
- modellen af den udvendige og 
indvendige emballage samt enhver anden 
medfølgende anordning,
- de offentlige evalueringsrapporter 
(PAR), som om muligt indeholder et 
resumé affattet i et almindeligt forståeligt 
sprog.
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder sikrer, at der på alle 
websider, som henviser til receptpligtige 
lægemidler, indsættes et link til den 
tilsvarende webside for EudraPharm-
databasen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at håndtere uligheder ved at sikre, at offentligheden har adgang til lovpligtig 
information (etikettering, produktresuméer, indlægssedler, modeller af emballagen) og 
videnskabelig information (offentlige evalueringsrapporter) både på nationalt plan, i hver 
medlemsstat og på fællesskabsplan. Et link på den nationale regulerende 
lægemiddelmyndigheds webside til EudraPharm-databasen ville medvirke til at øge 
offentlighedens kendskab til Fællesskabets database, som indeholder en lang række funktioner 
og søgefaciliteter.
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Ændringsforslag 221
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne stiller en godkendt 
og opdateret version af lægemidlets 
produktresumé, etikettering og 
indlægsseddel samt den offentligt 
tilgængelige version af 
evalueringsrapporten og i givet fald dens 
resumé til rådighed på de kompetente 
nationale myndigheders websteder.
De pågældende kompetente nationale 
myndigheders websteder indeholder et 
link til EudraPharm-webstedet.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheders forpligtelser skal fastsættes tydeligt.

Ændringsforslag 222
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne stiller en godkendt 
og opdateret version af lægemidlets 
produktresumé, etikettering og 
indlægsseddel samt den offentligt 
tilgængelige version af 
evalueringsrapporten og i givet fald dens 
resumé til rådighed på de kompetente 
nationale myndigheders websted. De 
kompetente nationale myndigheders 
websted indeholder et link til 
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EudraPharm-webstedet.

Or. en

Begrundelse

Den gældende lovgivning kræver allerede, at medlemsstaterne stiller disse oplysninger til 
rådighed, men det er vigtigt at præcisere denne forpligtelse og sikre, at forbrugerne kan få 
adgang til oplysningerne på internettet.

Ændringsforslag 223
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Resuméet af de europæiske offentlige
evalueringsrapporter, som nævnes i 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde en fortegnelse over andre 
tilgængelige terapeutiske valgmuligheder 
og angive, om det nye lægemiddel har en 
mærkbar terapeutisk fordel.

Or. en

Begrundelse

Det er kun med pålidelige og sammenlignelige oplysninger, at patienterne kan træffe 
kvalificerede valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler indeholder allerede sådanne 
sammenlignelige oplysninger. De bør generelt og systematisk fremgå i det samme afsnit i 
EPAR's resuméer. F.eks. bør afsnittet "Hvorfor er dette middel godkendt?" indeholde en 
fortegnelse over andre tilgængelige terapeutiske valgmuligheder og angive, om det nye 
lægemiddel har en mærkbar terapeutisk fordel ("forøget terapeutisk værdi " i form af 
effektivitet, sikkerhed eller bekvemmelighed).
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Ændringsforslag 224
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Resuméet af de europæiske offentlige 
evalueringsrapporter, som nævnes i 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde en fortegnelse over andre 
tilgængelige terapeutiske valgmuligheder 
og angive, om det nye lægemiddel har en 
mærkbar terapeutisk fordel.

Or. en

Begrundelse

Det er kun med pålidelige og sammenlignelige oplysninger, at patienterne kan træffe 
kvalificerede valg. Nogle produktresuméer og indlægssedler indeholder allerede sådanne 
sammenlignelige oplysninger. De bør generelt og systematisk fremgå i det samme afsnit i 
EPAR's resuméer. F.eks. bør afsnittet "Hvorfor er dette middel godkendt?" indeholde en 
fortegnelse over andre tilgængelige terapeutiske valgmuligheder og angive, om det nye 
lægemiddel har en mærkbar terapeutisk fordel ("forøget terapeutisk værdi " i form af 
effektivitet, sikkerhed eller bekvemmelighed).

Ændringsforslag 225
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Resuméet af de europæiske offentlige 
evalueringsrapporter, som nævnes i 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde et link til de tilsvarende 
undersøgelser i databasen over kliniske 
forsøg, som omhandlet i artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EF (herefter "EudraCT-
databasen").
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Or. en

Begrundelse

Et sådant link til EudraCT-databasen vil gøre det lettere at få adgang til videnskabelige 
undersøgelsesresultater. Videnskabelige undersøgelsesresultater er af afgørende betydning 
for udviklingen og forståelsen af pålidelig information.

Ændringsforslag 226
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 100e indsættes følgende stykke:
1c. Resuméet af de europæiske offentlige 
evalueringsrapporter, som nævnes i 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal indeholde et link til de tilsvarende 
undersøgelser i databasen over kliniske 
forsøg, som omhandlet i artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EF (herefter "EudraCT-
databasen").

Or. en

Begrundelse

Et sådant link til EudraCT-databasen vil gøre det lettere at få adgang til videnskabelige 
undersøgelsesresultater. Videnskabelige undersøgelsesresultater er af afgørende betydning 
for udviklingen og forståelsen af pålidelig information.

Ændringsforslag 227
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at anmodninger 
til en indehaver af en 
markedsføringstilladelse om information 
om et receptpligtigt lægemiddel fra en 
almindelig borger kan udfærdiges på 
ethvert af de officielle fællesskabssprog, 
som er et officielt sprog i den medlemsstat, 
hvor lægemidlet er godkendt. Svaret skal 
udfærdiges på samme sprog som 
anmodningen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at anmodninger 
til en indehaver af en 
markedsføringstilladelse om information 
om et receptpligtigt lægemiddel fra en 
almindelig borger kan udfærdiges på 
ethvert af de officielle fællesskabssprog, 
som er et officielt sprog i den medlemsstat, 
hvor lægemidlet er godkendt. Svaret skal 
udfærdiges på samme sprog som 
anmodningen. Indehaveren af en 
markedsføringstilladelse skal opbevare 
anmodningen og svaret i 10 år efter 
modtagelsen af anmodningen og stille 
dem til rådighed på opfordring af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af en markedsføringstilladelse skal stille offentlighedens anmodninger og svarene 
til rådighed, så de kompetente myndigheder på opfordring kan foretage kontroller.

Ændringsforslag 228
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at anmodninger 
til en indehaver af en 
markedsføringstilladelse om information 
om et receptpligtigt lægemiddel fra en 
almindelig borger kan udfærdiges på 
ethvert af de officielle fællesskabssprog, 
som er et officielt sprog i den medlemsstat, 
hvor lægemidlet er godkendt. Svaret skal 
udfærdiges på samme sprog som 
anmodningen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at anmodninger 
til en indehaver af en 
markedsføringstilladelse om information 
om et receptpligtigt lægemiddel fra en 
almindelig borger kan udfærdiges på 
ethvert af de officielle fællesskabssprog, 
som er et officielt sprog i den medlemsstat, 
hvor lægemidlet er godkendt. Svaret skal 
udfærdiges på samme sprog som 
anmodningen. Svarene skal stilles til 
rådighed for de kompetente nationale 
myndigheder med henblik på foretagelsen 
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af kontroller.

Or. en

Begrundelse

Indehaveren af en markedsføringstilladelse skal stille svarene til rådighed for de kompetente 
nationale myndigheder, så de lettere kan foretage kontroller.

Ændringsforslag 229
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, uden derved at 
skabe en uforholdsmæssig byrde for 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
at indehaverne af 
markedsføringstilladelser gør information 
leveret i henhold til dette afsnit 
tilgængelige for handicappede.

1. Medlemsstaterne gør information leveret 
i henhold til dette afsnit tilgængelig for 
handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 230
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, uden derved at 
skabe en uforholdsmæssig byrde for 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
at indehaverne af 
markedsføringstilladelser gør information 
leveret i henhold til dette afsnit 
tilgængelige for handicappede.

1. Medlemsstaterne gør information leveret 
i henhold til dette afsnit tilgængelig for 
handicappede.
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Or. en

Begrundelse

Det er medlemsstaternes ansvar at gøre information tilgængelig for handicappede.

Ændringsforslag 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
passende og effektive metoder til at undgå
misbrug, når information om godkendte 
receptpligtige lægemidler af indehaveren 
af markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere.

1. Medlemsstaterne sikrer, at misbrug 
undgås ved at sikre sig, at det kun er
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
der leverer information, at der kun er tale 
om information, som de kompetente 
myndigheder har godkendt, om 
godkendte receptpligtige lægemidler, og 
at den foreligger i en form, der er 
godkendt til formidling til offentligheden 
eller almindelige borgere. Som en 
undtagelse kan medlemsstaterne fortsætte 
de kontrolmekanismer, som de har 
gennemført før den 31. december 2008. 
Kommissionen efterprøver og godkender 
disse systemer.

Or. en

Ændringsforslag 232
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
passende og effektive metoder til at undgå 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
passende og effektive metoder til at undgå 
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misbrug, når information om godkendte 
receptpligtige lægemidler af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til
offentligheden eller almindelige borgere.

misbrug, når meddelelser om godkendte 
receptpligtige lægemidler af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gøres 
tilgængelig for offentligheden eller 
almindelige borgere.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, som har til formål at kontrollere efterfølgende reklame direkte til 
forbrugeren i USA og reklame direkte til receptudskriveren i Europa er tydeligvis slået fejl. 
De relevante "regulerende organer" har en tendens til at spore overtrædelser for sent, ofte 
når skaden allerede er sket, og har vanskeligt ved at pålægge sanktioner. Foranstaltninger 
som "selvregulering" eller "samregulering" kan, selv om de bygger på en "adfærdskodeks", 
ikke i tilstrækkelig grad sikre en uafhængig overvågning.

Ændringsforslag 233
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
passende og effektive metoder til at undgå 
misbrug, når information om godkendte 
receptpligtige lægemidler af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at der findes passende og effektive 
metoder til at undgå misbrug, når 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere.

Or. en

Begrundelse

Som følge af de problemer, som visse medlemsstater støder på i forbindelse med etableringen 
og gennemførelsen af et passende overvågningssystem, er det vigtigt, at Kommissionen i 
højere grad spiller en støttende rolle i overvågningsarbejdet.



PE441.215v02-00 136/179 AM\817858DA.doc

DA

Ændringsforslag 234
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne metoder skal baseres på kontrol af 
information før spredningen heraf, 
medmindre

Sådanne metoder skal baseres på kontrol af 
meddelelser før spredningen heraf, 
medmindre

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, som har til formål at kontrollere efterfølgende reklame direkte til 
forbrugeren i USA og reklame direkte til receptudskriveren i Europa er tydeligvis slået fejl. 
De relevante "regulerende organer" har en tendens til at spore overtrædelser for sent, ofte 
når skaden allerede er sket, og har vanskeligt ved at pålægge sanktioner. Foranstaltninger 
som "selvregulering" eller "samregulering" kan, selv om de bygger på en "adfærdskodeks", 
ikke i tilstrækkelig grad sikre en uafhængig overvågning.

Ændringsforslag 235
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- indholdet allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder, eller

- dokumenterne allerede er godkendt af de 
kompetente myndigheder, eller

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at kontrollere den information, der stilles til rådighed, når det drejer 
sig om dokumenter, som allerede er godkendt af de kompetente myndigheder.
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Ændringsforslag 236
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en tilsvarende grad af passende og 
effektiv overvågning sikres gennem en 
anden mekanisme.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forudgående tilladelse er den eneste acceptable kontrolmetode.

Ændringsforslag 237
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en tilsvarende grad af passende og 
effektiv overvågning sikres gennem en 
anden mekanisme.

udgår

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, som har til formål at kontrollere efterfølgende reklame direkte til 
forbrugeren i USA og reklame direkte til receptudskriveren i Europa er tydeligvis slået fejl. 
De relevante "regulerende organer" har en tendens til at spore overtrædelser for sent, ofte 
når skaden allerede er sket, og har vanskeligt ved at pålægge sanktioner. Foranstaltninger 
som "selvregulering" eller "samregulering" kan, selv om de bygger på en "adfærdskodeks", 
ikke i tilstrækkelig grad sikre en uafhængig overvågning.
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Ændringsforslag 238
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en tilsvarende grad af passende og 
effektiv overvågning sikres gennem en 
anden mekanisme.

- en tilsvarende grad af passende, 
sektoruafhængig og effektiv overvågning 
sikres gennem en anden mekanisme.

Or. en

Begrundelse

Da det handler om receptpligtige lægemidler og dermed yderst følsomme oplysninger, skal 
det sikres, at tilsynsmyndighederne er uafhængige af enhver form for indflydelse fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag 239
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 
organer, som også kan behandle klager, 
hvis der for sådanne organer er fastsat en 
procedure som supplement til de retslige 
og administrative procedurer i 
medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater mener, at et frivilligt system til kontrol af information udøvet af 
selvregulerende og samregulerende organer er for svagt. Nogle få medlemsstater opererer 
dog alligevel med selvregulerende systemer. De selvregulerende systemers effektivitet og 
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gennemslagskraft afhænger i høj grad af et samfunds kulturelle og retslige opfattelse, og de 
skal derfor ikke reguleres i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 240
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 
organer, som også kan behandle klager, 
hvis der for sådanne organer er fastsat en 
procedure som supplement til de retslige 
og administrative procedurer i 
medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forudgående tilladelse er den eneste acceptable kontrolmetode.

Ændringsforslag 241
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 
organer, som også kan behandle klager, 
hvis der for sådanne organer er fastsat en 
procedure som supplement til de retslige 
og administrative procedurer i 
medlemsstaterne.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, som har til formål at kontrollere efterfølgende reklame direkte til 
forbrugeren i USA og reklame direkte til receptudskriveren i Europa er tydeligvis slået fejl. 
De relevante "regulerende organer" har en tendens til at spore overtrædelser for sent, ofte 
når skaden allerede er sket, og har vanskeligt ved at pålægge sanktioner. Foranstaltninger 
som "selvregulering" eller "samregulering" kan, selv om de bygger på en "adfærdskodeks", 
ikke i tilstrækkelig grad sikre en uafhængig overvågning.

Ændringsforslag 242
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 
organer, som også kan behandle klager, 
hvis der for sådanne organer er fastsat en 
procedure som supplement til de retslige 
og administrative procedurer i 
medlemsstaterne.

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
samregulerende organer, som også kan 
behandle klager, hvis der for sådanne 
organer er fastsat en procedure som 
supplement til de retslige og administrative 
procedurer i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at have en passende overvågningsordning for at undgå misbrug af 
information. Selvregulering synes ikke at være en tilstrækkelig tvangsforanstaltning til at nå 
dette mål.

Ændringsforslag 243
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 
organer, som også kan behandle klager, 
hvis der for sådanne organer er fastsat en 
procedure som supplement til de retslige 
og administrative procedurer i 
medlemsstaterne.

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
samregulerende organer, som også kan 
behandle klager, hvis der for sådanne 
organer er fastsat en procedure som 
supplement til de retslige og administrative 
procedurer i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Selvregulering er ikke det mest hensigtsmæssige middel til at sikre det højeste niveau af 
forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 244
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen retningslinjer 
for informationer, der er tilladt i henhold 
til dette afsnit, omfattende en 
adfærdskodeks for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Kommissionen 
udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de 
indhøstede erfaringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke kan tolkes eller misbruges som et hul i loven. Der er som minimum en risiko for, 
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at bestemmelserne i artikel 100b modarbejder hinanden.

Ændringsforslag 245
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen retningslinjer 
for informationer, der er tilladt i henhold 
til dette afsnit, omfattende en 
adfærdskodeks for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller
almindelige borgere. Kommissionen 
udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

2. Efter høring af medlemsstaterne,
patient- og forbrugerforeninger, 
sundhedsforsikringssammenslutninger og 
fagfolk i sundhedssektoren udarbejder 
Kommissionen retningslinjer for 
meddelelser, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende udarbejdelsen af 
indlægssedler, offentliggørelsen af 
kliniske forsøgsresultater, 
markedsføringsmetoder over for 
ordinerende læger og en obligatorisk 
adfærdskodeks og afskrækkende 
sanktioner for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der ikke 
overholder adfærdskodeksen. Disse 
retningslinjer indeholder også 
bestemmelser til sikring af, at almindelige 
borgere kan indgive klager til kompetente 
myndigheder over vildledende praksis i 
forbindelse med offentliggørelse af 
information. Kommissionen udarbejder 
disse retningslinjer ved dette direktivs 
ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

Or. en

Begrundelse

Da informationen er rettet til almindelige borgere, skal patient- og forbrugerforeningerne 
inddrages i processen med fastlæggelse af retningslinjer. Det er også af afgørende betydning, 
hvilken holdning fagfolk i sundhedssektoren indtager, fordi de er og fortsat bør være 
patienternes vigtigste kilde til information om receptpligtige lægemidler.
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Ændringsforslag 246
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen retningslinjer 
for informationer, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende en adfærdskodeks 
for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Kommissionen 
udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

2. Efter høring af medlemsstaterne og 
andre interessenter udarbejder 
Kommissionen retningslinjer for 
informationer, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende en obligatorisk 
adfærdskodeks for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Kommissionen 
udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

Or. en

Begrundelse

Andre interessenter såsom patienter, sundhedspersonale og industrien bør høres vedrørende 
udarbejdelsen af kodeksen og retningslinjerne. For at sikre at indehavere af 
markedsføringstilladelser overholder reglerne som fastsat af Kommissionen i 
adfærdskodeksen, bør det præciseres, at sidstnævnte bør være obligatorisk og ikke frivilligt.

Ændringsforslag 247
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser registrerer 
internet-websteder, der indeholder 
information om lægemidler hos de 

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser registrerer 
internet-websteder under deres kontrol, 
der specifikt målrettes borgere i en eller 
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kompetente nationale myndigheder i den 
medlemsstat, hvis landekodetopdomæne 
anvendes på det pågældende websted, før 
offentligheden får adgang til det. Hvis 
webstedet ikke anvender et 
landekodetopdomæne, vælger indehaveren 
af markedsføringstilladelsen, hvilket land 
registreringen skal foregå i.

flere medlemsstater, og der indeholder 
information om receptpligtige lægemidler 
som omfattet af dette afsnit, før 
offentligheden får adgang til det. Hvis 
webstedet ikke anvender et 
landekodetopdomæne, vælger indehaveren 
af markedsføringstilladelsen, hvilket land 
registreringen skal foregå i.

Or. en

Begrundelse

Nødvendig præcisering, da dette direktiv udelukkende omhandler websteder, der er under 
kontrol af indehavere af markedsføringstilladelser og rettet mod EU-borgere. Direktivet 
omfatter ingen bestemmelser om websteder, hvis målgruppe er uden for EU, eller websteder 
rettet mod et globalt publikum, uanset om informationen blev genereret i EU, eller serveren 
havde base i EU. Direktivet omhandler heller ikke erhvervssider, der indeholder 
virksomhedsoplysninger, herunder produktsalgstal og andre produktrelaterede 
erhvervsmæssige oplysninger.

Ændringsforslag 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser registrerer 
internet-websteder, der indeholder 
information om lægemidler hos de 
kompetente nationale myndigheder i den 
medlemsstat, hvis landekodetopdomæne 
anvendes på det pågældende websted, før 
offentligheden får adgang til det. Hvis 
webstedet ikke anvender et 
landekodetopdomæne, vælger indehaveren 
af markedsføringstilladelsen, hvilket land 
registreringen skal foregå i.

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser registrerer 
internet-websteder, der indeholder 
myndighedsgodkendt information om 
lægemidler hos de kompetente nationale 
myndigheder i den medlemsstat, hvis 
landekodetopdomæne anvendes på det 
pågældende websted, før offentligheden får 
adgang til det. Hvis webstedet ikke 
anvender et landekodetopdomæne, vælger 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
hvilket land registreringen skal foregå i.

Or. en
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Ændringsforslag 249
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internet-webstedet 
kan den information om et lægemiddel, 
der findes på webstedet, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen leveres på 
andre internet-websteder i hele 
Fællesskabet, hvis indholdet er identisk.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at tillade overvågning og på grund af ansvarsmæssige spørgsmål er det vigtigt, at 
informationen udelukkende gives på det registrerede websted. Det er urealistisk at forvente en 
effektiv overvågning, hvis informationen gives på andre websteder end den, der er blevet 
registreret. Dette gælder også, hvis informationen er oversat til andre sprog. De kompetente 
myndigheder vil ikke være i stand til at gennemføre overvågningen i henhold til denne 
bestemmelse.

Ændringsforslag 250
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internet-webstedet 
kan den information om et lægemiddel, 
der findes på webstedet, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen leveres på 
andre internet-websteder i hele 
Fællesskabet, hvis indholdet er identisk.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Af ansvarsmæssige årsager og for at tillade korrekt overvågning bør informationen 
udelukkende gives på registrerede websteder. Det er urealistisk at forvente en effektiv 
overvågning, hvis informationen gives på andre websteder end den, der er blevet registreret. 
Dette gælder også, hvis informationen er oversat til andre sprog. De kompetente myndigheder 
vil ikke være i stand til at gennemføre overvågningen i henhold til denne bestemmelse.

Ændringsforslag 251
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internet-webstedet kan 
den information om et lægemiddel, der 
findes på webstedet, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen leveres på andre 
internet-websteder i hele Fællesskabet, hvis 
indholdet er identisk.

Efter registrering af internet-webstedet kan 
den information om et lægemiddel, der 
findes på webstedet, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen leveres på andre 
internet-websteder, der er registreret af 
indehavere af markedsføringstilladelser i 
henhold til bestemmelserne i første 
underafsnit, i hele Fællesskabet, hvis 
indholdet er identisk. Disse websteder skal 
linke til det websted, der vil blive oprettet i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. 
november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

De to websteder – det, der er oprettet af indehaveren af markedsføringstilladelsen, og det, der 
er oprettet i henhold til direktivet om forfalskede lægemidler – bør linke til hinanden, således 
at offentligheden forstår, at informationen er korrekt, og at hverken webstedet eller dets 
indhold er vildledende.
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Ændringsforslag 252
Linda Mcavan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internet-webstedet kan 
den information om et lægemiddel, der 
findes på webstedet, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen leveres på 
andre internet-websteder i hele 
Fællesskabet, hvis indholdet er identisk.

Efter registrering af internet-webstedet 
overvåges enhver ændring af indholdet 
vedrørende de receptpligtige lægemidler i 
henhold til stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 253
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internetwebstedet 
overvåges enhver ændring af indholdet 
vedrørende de receptpligtige lægemidler i 
henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hvis indholdet på et websted ændres, bør disse ændringer overvåges af den medlemsstat, 
hvor internetwebstedet blev registreret.



PE441.215v02-00 148/179 AM\817858DA.doc

DA

Ændringsforslag 254
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internetwebstedet 
overvåges enhver ændring af indholdet 
vedrørende de receptpligtige lægemidler i 
henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hvis indholdet på et websted ændres, bør disse ændringer overvåges af den medlemsstat, 
hvor internetwebstedet blev registreret.

Ændringsforslag 255
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter registrering af internetwebstedet 
overvåges enhver ændring af indholdet 
vedrørende de receptpligtige lægemidler i 
henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hvis indholdet på et websted ændres, bør disse ændringer overvåges af den medlemsstat, 
hvor internetwebstedet blev registreret.
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Ændringsforslag 256
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Internetwebsteder registeret i henhold til 
stk. 1 må ikke indeholde links til andre 
markedsføringstilladelsesindehaveres 
websteder, medmindre disse også er 
registreret i overensstemmelse med stk. 1.
Webstedet skal angive den kompetente 
myndighed, der udstedte 
markedsføringstilladelsen, samt adressen 
på dens websted.

2. Internetwebsteder registreret i henhold 
til stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Disse websteder må ikke omfatte 
videotransmitteret materiale.
Internetwebsteder, der er registreret i 
henhold til stk. 1, kan uanset dette forbud 
stille videoindhold til rådighed, hvis dette 
indhold har til formål at fremme sikker og 
effektiv anvendelse af lægemidler 
generelt, og forudsat at webstedet ikke 
indeholder produktreklame.
Overholdelsen af disse to betingelser skal 
overvåges i henhold til artikel 100, litra g.

Or. en

Begrundelse

Videoindhold, dog ikke salgsfremmende videomateriale, kan give en merværdi, når den 
korrekte anvendelse af forskellige lægemidler eller medicinske apparater såsom inhalatorer 
præsenteres. Dette videomateriale bør overvåges i henhold til artikel 100, litra g, således at vi 
sikrer, at det er fuldstændig neutralt og ikke indeholder produktreklame af nogen art.

Ændringsforslag 257
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Internetwebsteder registeret i henhold til 
stk. 1 må ikke indeholde links til andre 
markedsføringstilladelsesindehaveres
websteder, medmindre disse også er 
registreret i overensstemmelse med stk. 1.
Webstedet skal angive den kompetente 
myndighed, der udstedte 
markedsføringstilladelsen, samt adressen 
på dens websted.

2. Internetwebsteder registeret i henhold til 
stk. 1 må ikke indeholde links til andre 
websteder, med undtagelse af kompetente 
myndigheders websteder, medmindre disse 
også er registreret i overensstemmelse med 
stk. 1. Webstedet skal angive den 
kompetente myndighed, der udstedte 
markedsføringstilladelsen, samt adressen 
på dens websted.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre links til websteder drevet af andre indehavere af 
markedsføringstilladelser (f.eks. amerikanske websteder), men også links til 
tredjepartswebsteder.

Ændringsforslag 258
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Internetwebsteder registeret i henhold til 
stk. 1 må ikke indeholde links til andre 
markedsføringstilladelsesindehaveres
websteder, medmindre disse også er 
registreret i overensstemmelse med stk. 1.
Webstedet skal angive den kompetente 
myndighed, der udstedte 
markedsføringstilladelsen, samt adressen 
på dens websted.

2. Internetwebsteder registeret i henhold til 
stk. 1 må ikke indeholde links til andre 
websteder, medmindre disse også er 
registreret i overensstemmelse med stk. 1.
Webstedet skal angive den kompetente 
myndighed, der udstedte 
markedsføringstilladelsen, samt adressen 
på dens websted.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forhindre links til websteder drevet af andre indehavere af 
markedsføringstilladelser (f.eks. amerikanske websteder), men også links til 
tredjepartswebsteder. Angivelsen af, at webstedet er registreret og overvåges, kan få læserne 
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til at tro, at de websteder, der henvises til, ligeledes er genstand for samme betingelser.

Ændringsforslag 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, uden 
at de på forhånd har givet deres 
udtrykkelige samtykke, eller muliggøre 
fremkomsten af uanmodet materiale, der 
aktivt distribueres til offentligheden eller 
almindelige borgere. Internetwebsteder må 
stille videoindhold til rådighed, hvis dette 
indhold er nyttigt i forbindelse med sikker 
og effektiv anvendelse af lægemidlet. 
Videoindhold må udelukkende afspejle 
indlægssedlen, produktresuméet og 
faktaboksen om lægemidlet samt råd til, 
hvordan dette lægemiddel anvendes 
sikkert og effektivt. Inden offentliggørelse 
skal videoindhold godkendes af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 260
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til Internetwebsteder registreret i henhold til 
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stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv,
pod casts, videostreaming eller et hvilket 
som helst andet digitalt 
informationsformat, der ikke er direkte 
tilladt i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I forhold til digital information bør forslaget tage højde for alle mulige nye 
kommunikationsteknologier og sikre, at de behandles.

Ændringsforslag 261
Nessa Childers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte 
videotransmitteret information 
vedrørende kendetegnene ved eller 
anvendelsen af lægemidlet.

Or. en

Begrundelse

Personer, der går ind på webstederne, skal ikke identificeres, fordi de ellers risikerer at blive 
mål for uønsket materiale fra lægemiddelindustrien. Den korrekte anvendelse af et 
receptpligtigt lægemiddel skal enten præsenteres af den læge, der ordinerer midlet, eller af 
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apotekeren eller en anden sundhedsmedarbejder, der har personlig kontakt til patienten –
ikke via en film på internettet. Udtrykket "web-tv" er for uklart, og derfor er det mere sikkert 
at præcisere dette.

Ændringsforslag 262
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
indhold, der distribueres til offentligheden 
eller almindelige borgere.
Internetwebsteder må stille videoindhold 
til rådighed, hvis dette indhold er nyttigt i 
forbindelse med sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidlet.

Or. en

Begrundelse

Slettet "uden at de på forhånd har givet deres udtrykkelige samtykke", da al 
brugerinformation fortsat bør være fuldstændig fortrolig.

Ændringsforslag 263
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
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muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv, 
webradio, pod casts, videostreaming eller 
et hvilket som helst andet digitalt 
informationsformat, der ikke er direkte 
tilladt i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen bør sikre, at der udelukkende må benyttes tilladte digitale formater.

Ændringsforslag 264
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv 
eller videotransmitteret materiale.

Or. en

Begrundelse

Hvor information spredes via tv, web-tv, radio eller sundhedsrelaterede publikationer, er 
patienterne ikke beskyttet mod uønsket information, og en sådan spredning bør derfor ikke 
tillades. Videotransmissioner på websteder giver mulighed for skjult reklame og bør derfor 
ikke tillades.
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Ændringsforslag 265
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv 
eller videotransmitteret materiale.

Or. en

Begrundelse

Hvor information spredes via tv, web-tv, radio eller sundhedsrelaterede publikationer, er 
patienterne ikke beskyttet mod uønsket information, og en sådan spredning bør derfor ikke 
tillades. Videotransmissioner på websteder giver mulighed for skjult reklame og bør derfor 
ikke tillades.

Ændringsforslag 266
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere.
Disse websteder må ikke omfatte web-tv, 
podcasts eller et hvilket som helst andet 
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videoformat.

Or. fr

Ændringsforslag 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De registrerede internetwebsteder 
viser en meddelelse øverst på hver af 
webstedets sider med oplysning til 
offentligheden om, at den information, 
der er på siden, er udarbejdet af en 
navngiven indehaver af en 
markedsføringstilladelse. Et link til 
EudraPharm-databasen for lægemidler 
indgår ligeledes i denne meddelelse.

Or. en

Begrundelse

Brugerne af websteder med information om receptpligtige lægemidler skal nøje underrettes 
om, at denne information er udarbejdet af en indehaver af en markedsføringstilladelse. Linket 
til EudraPharm-databasen sikrer, at brugere har direkte og nem adgang til sammenlignelig 
information om receptpligtige lægemidler, der stilles til rådighed af en ikkekommerciel kilde, 
hvilket sikrer en større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 268
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter registrering af internetwebstedet 
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overvåges enhver ændring af indholdet 
vedrørende de receptpligtige lægemidler i 
henhold til stk. 3. Sådanne ændringer 
nødvendiggør ikke ny registrering af 
internetwebstedet.

Or. en

Begrundelse

Hvis indholdet på et websted ændres, bør disse ændringer overvåges af den medlemsstat, 
hvor internetwebstedet blev registreret. For at undgå unødvendig bureaukrati bør det ikke 
være nødvendigt med en ny registrering.

Ændringsforslag 269
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes 
via det registrerede internet-websted.

3. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen skal sende det 
nye indhold og ændringerne som omtalt i 
stk. 1 til de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor internetwebstedet er 
registreret med henblik på forudgående 
godkendelse, inden det nye indhold eller 
ændringerne stilles til rådighed på dennes 
websted.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal fortsat være fuldt ud ansvarlig for 
den information, der spredes til 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af markedsføringstilladelser bør skulle indsende nyt indhold og ændringer til de 
kompetente myndigheder. Det bør tydeligt fremgå, at virksomheder fortsat er ansvarlige for 
den information, de giver til offentligheden.
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Ændringsforslag 270
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes 
via det registrerede internet-websted.

3. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen skal sende det 
nye indhold og ændringerne til de 
kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor internetwebstedet er 
registreret med henblik på forudgående 
godkendelse, inden det nye indhold eller 
ændringerne stilles til rådighed på dennes 
websted.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af markedsføringstilladelser bør skulle indsende nyt indhold og ændringer til de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 271
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes via 
det registrerede internet-websted.

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold vedrørende 
receptpligtige lægemidler, der stilles til 
rådighed via det registrerede internet-
websted.

Or. en
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Begrundelse

Præciseringen er vigtig, da meget af webstedets indhold muligvis ingen forbindelse har til 
receptpligtige lægemidler.

Ændringsforslag 272
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes via 
det registrerede internet-websted.

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes via 
det registrerede internet-websted.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
skal fortsat være fuldt ud ansvarlig for 
den information, der spredes til 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Det er urealistisk at forvente, at de kompetente myndigheder konstant kan overvåge alle 
registrerede websteder og alle ændringer af informationen. Derfor er det vigtigt at indføre 
specifikke referencer til virksomhedernes ansvar og sikre, at de holdes ansvarlige for den 
information, de stiller til rådighed for offentligheden. Dette princip gælder for alle 
virksomheder i alle sektorer, og lægemiddelvirksomheder bør ikke undtages.

Ændringsforslag 273
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes 

3. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen skal sende det 
nye indhold og ændringerne til de 
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via det registrerede internet-websted. kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor internetwebstedet er 
registreret med henblik på forudgående 
godkendelse, inden overvågningen af det 
nye indhold eller ændringerne stilles til 
rådighed på dennes websted.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af markedsføringstilladelser bør skulle indsende nyt indhold og ændringer til de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis en medlemsstat har grund til at 
betvivle, at oversættelsen af den 
reproducerede information er korrekt, kan 
den kræve, at en indehaver af en 
markedsføringstilladelse leverer en 
bekræftet oversættelse af den information, 
der spredes på det internet-websted, der er 
registreret hos en kompetent national 
myndighed i en anden medlemsstat.

a) Hvis en medlemsstat har grund til at 
betvivle, at oversættelsen af den 
reproducerede information er korrekt, kan 
den kræve, at en indehaver af en 
markedsføringstilladelse leverer en 
bekræftet oversættelse af den 
myndighedsgodkendte information, der 
spredes på det internet-websted, der er 
registreret hos en kompetent national 
myndighed i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis en medlemsstat har grund til at 
betvivle, at den information, der spredes på 
et internet-websted, som er registreret hos 
de kompetente nationale myndigheder i en 
anden medlemsstat, opfylder kravene i 
dette afsnit, skal den meddele den 
pågældende medlemsstat, hvorfor den 
betvivler dette. De pågældende 
medlemsstater bestræber sig på at nå til 
enighed om, hvad der skal foretages. Hvis 
de ikke når til enighed inden for to 
måneder, henvises sagen til det 
lægemiddeludvalg, der blev oprettet ved 
afgørelse 75/320/EØF. Eventuelle 
nødvendige foranstaltninger må først 
vedtages efter at dette udvalg har afgivet 
udtalelse. Medlemsstaterne tager hensyn til 
lægemiddeludvalgets udtalelse og 
underretter det om, hvorledes de har taget 
hensyn til dets udtalelse.

b) Hvis en medlemsstat har grund til at 
betvivle, at den myndighedsgodkendte 
information, der spredes på et internet-
websted, som er registreret hos de 
kompetente nationale myndigheder i en 
anden medlemsstat, opfylder kravene i 
dette afsnit, skal den meddele den 
pågældende medlemsstat, hvorfor den 
betvivler dette. De pågældende 
medlemsstater bestræber sig på at nå til 
enighed om, hvad der skal foretages. Hvis 
de ikke når til enighed inden for to 
måneder, henvises sagen til det 
lægemiddeludvalg, der blev oprettet ved 
afgørelse 75/320/EØF. Eventuelle 
nødvendige foranstaltninger må først
vedtages efter at dette udvalg har afgivet 
udtalelse. Medlemsstaterne tager hensyn til 
lægemiddeludvalgets udtalelse og 
underretter det om, hvorledes de har taget 
hensyn til dets udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 276
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hver medlemsstat opretter og 
vedligeholder en national webportal om 
lægemidler, herunder et websted om 
lægemiddelsikkerhed, der skal linkes til 
EU-portalen om lægemiddelsikkerhed 
som oprettet i henhold til artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 726/2004. Via de 
nationale lægemiddelwebportaler 
offentliggør medlemsstaterne som 
minimum følgende:
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a) indlægssedlerne for lægemidler, der er 
tilgængelige på det nationale marked, 
mindst på det nationale sprog,
b) produktresuméet,
c) evalueringsrapporten sammen med de 
periodiske 
sikkerhedsopdateringsrapporter, som 
indehaverne af 
markedsføringstilladelserne indsender til 
sundhedsmyndighederne,
d) udførlig beskrivelse af 
risikostyringssystemer og detaljerede 
protokoller til undersøgelser efter 
tilladelse til markedsføring for 
lægemidler, der er godkendt i henhold til 
dette direktiv,
e) listen over lægemidler, der er under 
nøje overvågning, som omtalt i artikel 23 i 
forordning (EF) nr. 726/2004,
f) webbaserede formularer til 
sundhedspersoners og patienters 
indberetning af formodede bivirkninger, 
som er baseret på de formularer, der er 
omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) 
nr. 726/2004,
g) dagsordener for møder i Udvalget for 
Lægemiddelovervågning og 
koordinationsgruppen samt referater af 
disse møder, ledsaget af de trufne 
beslutninger og nærmere oplysninger om 
afstemningen og stemmeforklaringer, 
herunder mindretalsudtalelser,
h) anmodninger fra den nationale 
kompetente myndighed til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at anvende 
et risikostyringssystem eller foretage en 
undersøgelse efter udstedelsen af 
markedsføringstilladelsen, ledsaget af de 
forklaringer, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i givet fald har 
afgivet til den nationale kompetente 
myndighed, samt den kompetente 
myndigheds endelige afgørelse.

Or. en
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Begrundelse

Tilrådighedsstillelse på internettet sikrer, at patienter og offentligheden kan få adgang til 
indlægssedlerne og produktresuméerne 24 timer i døgnet – på deres modersmål, og endda fra 
udlandet. Alle medlemsstater bør have en national lægemiddelportal som kilde til information 
af høj kvalitet om lægemidler til offentligheden. Dette ændringsforslag sigter mod at indføre 
et retsgrundlag for sådanne portaler som svar på Kommissionens rapport om den 
eksisterende praksis for levering af oplysninger. Webportalen skal omfatte et dedikeret 
område for alle oplysninger vedrørende sikkerhedsspørgsmål og lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 277
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

5. Medlemsstaterne kræver af indehavere 
af markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en meddelelse øverst på hver af webstedets 
sider, der oplyser offentligheden om, at 
den information, der er indeholdt på 
webstedet, er udarbejdet af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og derfor 
overvåges med henblik på at undgå 
reklame for receptpligtige lægemidler. I 
denne meddelelse anføres også den 
nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud, og omfatter et link til 
EudraPharm-databasen med angivelse af, 
at der er valideret information i denne 
database.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at webstedet er registreret og overvåges i henhold til et direktiv, giver ingen 
merværdi for brugere, men kan til gengæld misbruges. Det er vigtigt, at brugerne tydeligt 
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oplyses om, at webstedet "overvåges med henblik på at undgå reklame for receptpligtige 
lægemidler", fordi offentligheden ikke er bekendt med begrebet erhvervsinteresser. Linket til 
EudraPharm-databasen sikrer, at brugere har direkte og nem adgang til sammenlignelig 
information om receptpligtige lægemidler, der stilles til rådighed af en ikkekommerciel kilde.

Ændringsforslag 278
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

5. Medlemsstaterne kræver af indehavere 
af markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en meddelelse øverst på hver af webstedets 
sider, der oplyser offentligheden om, at 
den information, der er indeholdt på 
webstedet, er udarbejdet af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og derfor 
overvåges med henblik på at undgå 
reklame for receptpligtige lægemidler. I 
denne meddelelse anføres også den 
nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud, og omfatter et link til 
EudraPharm-databasen med angivelse af, 
at der er valideret information i denne 
database.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at webstedet er registreret og overvåges i henhold til et direktiv, giver ingen 
merværdi for brugere, men kan til gengæld misbruges. Det er vigtigt, at brugerne tydeligt 
oplyses om, at webstedet "overvåges med henblik på at undgå reklame for receptpligtige 
lægemidler", fordi offentligheden ikke er bekendt med begrebet erhvervsinteresser. Linket til 
EudraPharm-databasen sikrer, at brugere har direkte og nem adgang til sammenlignelig 
information om receptpligtige lægemidler, der stilles til rådighed af en ikkekommerciel kilde.
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Ændringsforslag 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted.

Or. en

Ændringsforslag 280
Corinne Lepage

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
helt tydeligt den nationale kompetente 
myndighed, der overvåger det pågældende 



PE441.215v02-00 166/179 AM\817858DA.doc

DA

skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

websted, samt indehaveren af en 
markedsføringstilladelse med ansvar for 
webstedet. Den skal også anføre, at det 
faktum at webstedet overvåges, ikke 
nødvendigvis betyder, at al information på 
webstedet er godkendt forud.

Or. fr

Ændringsforslag 281
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

5. Medlemsstaterne kræver af indehavere 
af markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje 
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal oplyses om kvaliteten af det websted, de besøger. Det er derfor bedre, at 
adgangen til angivelsen om registreringen og overvågningsprocedurerne kræves og ikke blot 
tillades. Dette er nødvendigt for at vise offentligheden, at de kan have tillid til webstedet.
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Ændringsforslag 282
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstater skal kræve af 
indehavere af markedsføringstilladelser at 
indføje følgende angivelser på det 
registrerede websted:
– [navnet på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen] er ansvarlig
for den information, der er givet på dette 
websted.
– "Hvis du mener, at den givne 
information ikke er i overensstemmelse 
med loven, idet den er falsk, vildledende 
eller mangelfuld i forhold til rimelig 
balance, bedes du kontakte den 
kompetente nationale myndighed".
– "Du opfordres til at indberette 
bivirkninger af receptpligtige lægemidler 
til din læge, apoteker eller til de 
kompetente nationale myndigheder".
– "Du kan finde information om 
receptpligtige lægemidler, der er godkendt 
i EU, på følgende websted: [link til 
EudraPharm]."

Or. en

Begrundelse

Læserne har ret til at vide, hvem der stiller informationen til rådighed. Læserne har ligeledes 
ret til at vide, hvem de kan henvende sig til, hvis de er i tvivl med hensyn til den givne 
informations kvalitet. Tredje angivelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i forslaget 
om lægemiddelovervågning. Linket til EudraPharm-databasen sikrer, at brugere har direkte 
og nem adgang til sammenlignelig information om receptpligtige lægemidler, der stilles til 
rådighed af en ikkekommerciel kilde.
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Ændringsforslag 283
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstater skal kræve af 
indehavere af markedsføringstilladelser at 
indføje følgende angivelser på det 
registrerede websted:
– [navnet på indehaveren af 
markedsføringstilladelsen] er ansvarlig 
for den information, der er givet på dette 
websted.
– "Hvis du mener, at den givne 
information ikke er i overensstemmelse 
med loven, bedes du kontakte den 
kompetente nationale myndighed".
– "Du opfordres til at indberette 
bivirkninger af receptpligtige lægemidler 
til din læge, apoteker, sundhedspersonale 
eller til de kompetente nationale 
myndigheder".
– "Du kan finde information om 
receptpligtige lægemidler, der er godkendt 
i EU, på følgende websted: [link til 
EudraPharm]."

Or. en

Ændringsforslag 284
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 h – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De registrerede websteder viser en 
meddelelse øverst på hver af webstedets 
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sider med oplysning til offentligheden om, 
at den information, der er på siden, er 
udarbejdet af en navngiven indehaver af 
en markedsføringstilladelse. Et link til 
EudraPharm-databasen for lægemidler 
skal ligeledes indgå i denne meddelelse.

Or. en

Begrundelse

Brugerne af websteder med information om receptpligtige lægemidler skal nøje underrettes 
om, at denne information er udarbejdet af en indehaver af en markedsføringstilladelse. Linket 
til EudraPharm-databasen sikrer, at brugere har direkte og nem adgang til sammenlignelig 
information om receptpligtige lægemidler, der stilles til rådighed af en ikkekommerciel kilde, 
hvilket sikrer en større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 285
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 i – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forpligtelsen til at oprette 
klagebehandlingssystemer og effektive 
klagemekanismer med henblik på at 
håndtere forbrugerklager og sikre 
retfærdig erstatning til ofre.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje en henvisning til et klagesystem med henblik på at beskytte 
forbrugere og stille redskaber til rådighed for dem for at styrke deres rettigheder og søge om 
erstatning i tilfælde af vildledende information. Vildledende information om receptpligtige 
lægemidler kan have alvorlige følger for folkesundheden.
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Ændringsforslag 286
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 i – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at det bliver 
muligt at offentliggøre navnet på en 
indehaver af en markedsføringstilladelse 
med ansvar for spredning af ukorrekt 
information om lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Dette er en effektiv og afskrækkende foranstaltning, der bidrager til at sikre 
overensstemmelsen med lovgivningen.

Ændringsforslag 287
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 i – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at indehavere 
af markedsføringstilladelser er 
repræsenteret og høres i enhver 
henseende af en sag, i hvilken de 
anklages for ikke at overholde 
bestemmelserne som fastsat i dette afsnit. 
Indehaverne af markedsføringstilladelser 
har retten til at klage over enhver 
afgørelse til en retslig eller anden 
myndighed. I forbindelse med klagesagen 
skal informationsspredningen stoppes, 
indtil den ansvarlige myndighed måtte 
træffe en anden afgørelse.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre en større effektivitet og gennemsigtighed i 
processen. Indehavere af markedsføringstilladelser bør have ret til at forsvare sig selv i 
tilfælde af, at de mener, at anklagerne om ikkeoverholdelse er ubegrundede. For at beskytte 
offentligheden mod information, der muligvis ikke overholder bestemmelserne i dette afsnit, er 
det nødvendigt, at spredningen af denne information stoppes lige efter den kompetente 
myndigheds beslutning. Spredningen bør kun genoptages, hvis den organisation, der er 
ansvarlig for markedsføringstilladelsesindehaverens klagesag, træffer en afgørelse herom.

Ændringsforslag 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 j – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiller et eksemplar af al information, 
som spredes i overensstemmelse med 
denne artikel, samt information om det 
størrelsesmæssige omfang af spredningen
sammen med en angivelse af de personer 
som informationen adresseres til, 
spredningsmåden og datoen for første 
spredning til rådighed for de myndigheder 
eller organer, som har til opgave at føre 
kontrol med information om lægemidler

a) stiller et eksemplar af al information, 
som udsendes i overensstemmelse med 
denne artikel, samt information om det 
størrelsesmæssige omfang af 
tilrådighedsstillelsen sammen med en 
angivelse af de personer som 
informationen adresseres til, 
udsendelsesmåden og datoen for første 
udsendelse til rådighed for de kompetente 
myndigheder eller organer, som har til 
opgave at føre kontrol med information om 
lægemidler, og som i forvejen har 
godkendt informationen

Or. en

Ændringsforslag 289
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 j – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) giver de myndigheder eller organer, der 
har til opgave at føre kontrol med 
information om lægemidler, de oplysninger 
og den bistand, de anmoder om med 
henblik på udøvelsen af deres beføjelser

c) giver de myndigheder eller organer, der 
har til opgave at føre kontrol med 
information om lægemidler, de 
oplysninger, de finansielle ressourcer og 
den bistand, de anmoder om med henblik 
på udøvelsen af deres beføjelser

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør få stillet de passende finansielle ressourcer til rådighed med 
henblik på at opfylde deres opgaver.

Ændringsforslag 290
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 j – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) giver de myndigheder eller organer, der 
har til opgave at føre kontrol med 
information om lægemidler, de oplysninger 
og den bistand, de anmoder om med 
henblik på udøvelsen af deres beføjelser

c) giver de myndigheder eller organer, der 
har til opgave at føre kontrol med 
information om lægemidler, de 
oplysninger, de finansielle ressourcer og 
den bistand, de anmoder om med henblik 
på udøvelsen af deres beføjelser

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør få stillet de passende finansielle ressourcer til rådighed med 
henblik på at opfylde deres opgaver.
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Ændringsforslag 291
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 j – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) oprette klagebehandlingssystemer og 
effektive klagemekanismer med henblik 
på at håndtere forbrugerklager og sikre 
retfærdig erstatning til ofre.

Or. en

Begrundelse

Vildledende information om receptpligtige lægemidler kan have alvorlige konsekvenser for 
folkesundheden. Det er nødvendigt at indføje et klagesystem med henblik på at beskytte 
forbrugere og stille redskaber til rådighed for dem for at styrke deres rettigheder og søge om 
erstatning i tilfælde af vildledende information.

Ændringsforslag 292
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 j – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at det bliver 
muligt at offentliggøre navnet på en 
indehaver af en markedsføringstilladelse 
med ansvar for tilrådighedsstillelse af 
ukorrekt information om lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Dette kunne være en effektiv og afskrækkende foranstaltning, der ville bidrage til at sikre 
overensstemmelsen med lovgivningen.
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Ændringsforslag 293
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om homøopatiske lægemidler 
som omhandlet i artikel 14, stk. 1, der er 
klassificeret som receptpligtige, er omfattet 
af bestemmelserne i dette afsnit.

Information om homøopatiske lægemidler 
og plantelægemidler som omhandlet i 
artikel 14, stk. 1, der er klassificeret som 
receptpligtige, er omfattet af 
bestemmelserne i dette afsnit.

Or. en

Begrundelse

Receptpligtige plantelægemidler bør omfattes af denne lovgivnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 294
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om homøopatiske lægemidler 
som omhandlet i artikel 14, stk. 1, der er 
klassificeret som receptpligtige, er omfattet 
af bestemmelserne i dette afsnit.

Information om homøopatiske lægemidler 
og plantelægemidler som omhandlet i 
artikel 14, stk. 1, der er klassificeret som 
receptpligtige, er omfattet af 
bestemmelserne i dette afsnit.

Or. en

Begrundelse

Receptpligtige plantelægemidler bør omfattes af denne lovgivnings anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem år efter dette ændringsdirektivs 
ikrafttrædelse, nøjagtig dato indsættes], 
offentliggør Kommissionen en rapport om 
de erfaringer, der er gjort ved 
gennemførelsen af dette afsnit, og vurderer 
behovet for en revision af afsnittet.
Kommissionen fremsender denne rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet.

Senest [fem år efter dette ændringsdirektivs 
ikrafttrædelse, nøjagtig dato indsættes], 
offentliggør Kommissionen en rapport om 
de erfaringer, der er gjort ved 
gennemførelsen af dette afsnit, efter at 
have hørt patientorganisationerne og 
sundhedspersonalet, og vurderer behovet 
for en revision af afsnittet. Kommissionen 
fremsender denne rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 296
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 l – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremlægger inden for 12 
måneder fra ikrafttrædelsen af dette 
direktiv efter offentlig høring af patient-
og forbrugerorganisationer, læge- og 
apotekerorganisationer en 
evalueringsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet vedrørende 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
korrekthed samt af deres værdi for 
offentligheden og sundhedspersonalet. 
Efter at ovenstående data er blevet 
analyseret, og beviserne systematisk er 
blevet gennemgået, fremsætter 
Kommissionen i påkommende tilfælde 
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forslag om at forbedre 
produktresuméernes og indlægssedlernes 
form og indhold for at sikre, at de 
fungerer som værdifuld informationskilde 
for offentligheden og for 
sundhedspersonale.

Or. en

Begrundelse

Hvis Kommissionen reelt set har til hensigt at forbedre informationen til patienterne, bør den 
forbedre produktresuméernes og indlægssedlernes form og indhold.

Ændringsforslag 297
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 la
Kompetente nationale myndigheder 
arrangerer under agenturets koordinering 
uafhængige kendskabskampagner om 
sundhed og behandling inden for 
følgende emner:
– Rationel anvendelse af lægemidler: 
Hvad er INN? Hvad betyder en risiko og 
et risk/benefitforhold? Hvad er en 
bivirkning? Hvad gør man i tilfælde af 
bivirkninger? Hvordan indberettes en 
bivirkning? Hvad er overholdelse?
– God ledelse: Hvad er en 
interessekonflikt? Hvad er 
gennemsigtighed?
– Patient- og forbrugerrettigheder i 
forbindelse med kliniske forsøg: Hvad er 
et klinisk forsøg? Hvad er tilkendegivet 
samtykke? Hvad er dine rettigheder som 
deltager? Hvad er surrogateffektmål?

Or. en
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Begrundelse

Udviklingen af sundhedsmæssigt kendskab blandt almindelige borgere er nøglen til, at patient 
og forbruger reelt styrkes. Dette vil endvidere føre til en forbedret styring af betingelser og til 
bedre sundhedsmæssige resultater. Direkte spontane indberetninger fra patienter medfører 
multikulturel viden og udgør en læringserfaring – i refleksion og i personligt udtryk, hvilket 
fører til sundhedsmæssigt kendskab.

Ændringsforslag 298
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 l b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 lb
Kompetente nationale myndigheder 
arrangerer under agenturets koordinering 
uafhængig forebyggende 
sundhedsinformation, navnlig om 
sundhedsdeterminanter, navnlig ved at 
støtte offentlige kampagner om, hvordan 
afhængighed, risiko for 
alkoholafhængighed og afhængighed af 
afhængighedsskabende stoffer (tobak, 
narkotika osv.) håndteres, hvorfor en 
sundere kost, jævnlig motion er vigtig 
osv..

Or. en

Begrundelse

Mange sygdomme og tilstande kan undgås ved at fremme sundere livsstile (øget motion, 
mindre stress, rationel anvendelse af lægemidler med henblik på at undgå iatrogen og 
afhængighed, undgå stofmisbrug) og ernæringsforanstaltninger (mindre alkohol, mindre 
tobak, mindre salt og sukker, mindre fedt, større indtagelse af grøntsager og frugt osv.).
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Ændringsforslag 299
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 l c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 lc
Medlemsstaterne skal sikre, at 
sundhedspersonalets grunduddannelse 
fremmer udviklingen af deres 
kommunikative evner og deres forståelse 
for det grundlæggende om 
veldokumenterede lægemidler.
Medlemsstaterne skal yde finansiel støtte 
til uafhængige 
narkotikainformationscentre, opfordre til 
udvikling af uafhængige 
videreuddannelsesprogrammer for 
sundhedspersonale og udvikling af deres 
kritiske vurderingsevner.
Kommissionen udarbejder inden for tre år 
fra ikrafttrædelsen af dette direktiv efter 
en offentlig høring af medlemsstater og 
videreuddannelsesprogrammer for 
sundhedspersonale en omfattende rapport 
om bedste praksis blandt medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Patientinformation og opfyldning af patientbehov nødvendiggør et tillidsforhold, 
interpersonel dialog og ekspertise. Dette er sundhedspersonalets grundansvarsområder. 
Sundhedspersonalets kommunikative evner skal udvikles i løbet af deres grunduddannelse.

Ændringsforslag 300
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 l c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100 lc
Medlemsstaterne skal sikre, at 
sundhedspersonalets grunduddannelse 
fremmer udviklingen af deres 
kommunikative evner og deres forståelse 
for det grundlæggende om 
veldokumenterede lægemidler.
Medlemsstaterne skal yde finansiel støtte 
til uafhængige 
narkotikainformationscentre, opfordre til 
udvikling af uafhængige 
videreuddannelsesprogrammer for 
sundhedspersonale og udvikling af deres 
kritiske vurderingsevner.
Kommissionen udarbejder inden for tre år 
fra ikrafttrædelsen af dette direktiv efter 
en offentlig høring af medlemsstater og 
videreuddannelsesprogrammer for 
sundhedspersonale en omfattende rapport 
om bedste praksis blandt medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Patientinformation og opfyldning af patientbehov nødvendiggør et tillidsforhold, 
interpersonel dialog og ekspertise. Dette er sundhedspersonalets grundansvarsområder. 
Sundhedspersonalets kommunikative evner skal udvikles i løbet af deres grunduddannelse.


