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Ändringsförslag 28
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv - ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Motivering

Detta lagstiftningsförslag öppnar dörren för marknadsföring direkt från läkemedelsbolagen. 
Den enda anledningen till att kommissionen lägger fram detta förslag om ändring av den 
gällande lagstiftningen förefaller vara att tillgodose läkemedelsbolagens kommersiella 
intressen genom att bredda deras marknader. Det finns inget intresse av detta, varken för 
EU-medborgarna eller för medlemsstaterna. Ändringen skulle tvärtemot medföra ökade 
utgifter och få patienterna att utsätta sig för risker. Förslaget till ändring bör skrivas om helt. 

Ändringsförslag 29
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Förslaget är dåligt underbyggt. Det föreskriver inte någon lämplig informationsstrategi som 
utgår från patienternas behov. I stället är det helt inriktat på att ge industrin rätt att av 
egenintresse sprida ”information”. Det görs ingen tydlig åtskillnad mellan reklam och 
information, något som framgår tydligast av försöket att tillåta publicering av ”information” 
i tryckta medier. En god informationsstrategi måste vara mycket bredare och bedrivas av 
myndigheterna, inte av läkemedelsbolagen. Den nya kommissionen bör lägga fram ett nytt 
förslag, i stället för att Europaparlamentet ska behöva skriva om förslaget helt.
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Ändringsförslag 30
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel8
och rådets direktiv 2001/83/EG föreskrivs 
en harmoniserad ram för reklam för 
humanläkemedel. I synnerhet förbjuds 
reklam till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel.

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel8
och rådets direktiv 2001/83/EG föreskrivs 
en harmoniserad ram för reklam för 
humanläkemedel. I synnerhet förbjuds 
reklam till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel i syfte att skydda människors 
hälsa.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att påminna om att syftet med receptbeläggandet och förbudet mot reklam för 
receptbelagda läkemedel är att skydda människors hälsa.

Ändringsförslag 31
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel8
och rådets direktiv 2001/83/EG föreskrivs 
en harmoniserad ram för reklam för 
humanläkemedel. I synnerhet förbjuds 
reklam till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel. 

(1) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel8
och rådets direktiv 2001/83/EG föreskrivs 
en harmoniserad ram för reklam för 
humanläkemedel. I synnerhet förbjuds 
reklam till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel i syfte att skydda människors 
hälsa.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel 
är att skydda människors hälsa.

Ändringsförslag 32
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Vad gäller information fastställs i 
direktiv 2001/83/EG utförliga regler om 
vilka informationshandlingar som ska 
bifogas godkännandet för försäljning, 
nämligen sammanfattning av 
produktegenskaper (för hälso- och 
sjukvårdspersonal) och bipacksedel (som 
läggs med i förpackningen när produkten 
ges till patienten). Å andra sidan, vad gäller 
informationsspridning från innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten fastställs i direktivet endast att 
viss informationsverksamhet inte omfattas 
av bestämmelserna om reklam, utan att det 
föreskrivs någon harmoniserad ram för 
innehållet och kvaliteten i information om 
läkemedel i icke-informationssyfte eller om 
de kanaler via vilka informationen kan 
spridas.

(2) Vad gäller information fastställs i 
direktiv 2001/83/EG utförliga regler om 
vilka informationshandlingar som ska 
bifogas godkännandet för försäljning, 
nämligen produktresumé (för hälso- och 
sjukvårdspersonal) och bipacksedel (som 
läggs med i förpackningen när produkten 
ges till patienten). Å andra sidan, vad gäller 
informationsspridning från innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten fastställs i direktivet endast att 
viss informationsverksamhet inte omfattas 
av bestämmelserna om reklam, utan att det 
föreskrivs någon harmoniserad ram för 
innehållet i och kvaliteten på
läkemedelsinformation utan 
försäljningssyfte inom ramen för en 
bredare strategi för patientinformation. 
Direktivet innehåller inte heller några 
bestämmelser om de kanaler via vilka 
informationen kan spridas eller om 
bipacksedlar som är lättbegripliga för 
patienterna och som svarar mot 
patienternas verkliga behov. Bipacksedeln 
bör därför omvandlas till ett 
patientinformationsblad.

Or. en

Motivering

En avgörande fråga som medlemsstaterna och de berörda parterna diskuterade och framhöll 
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i stor omfattning, och som även läkemedelsforumet ställt sig bakom, är behovet av en bredare 
och mer omfattande ”strategi för patientinformation” som även omfattar ett åtagande 
rörande hälsokunskaper. Dagens bipacksedlar är inte lättbegripliga för patienterna och 
svarar inte mot deras verkliga behov. Läkemedelsmyndighetens insatser för att göra 
bipacksedlarna mer lättlästa och patientvänliga bör fortsätta och bör också tjäna som 
förebild för de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 33
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Vad gäller information fastställs i 
direktiv 2001/83/EG utförliga regler om 
vilka informationshandlingar som ska 
bifogas godkännandet för försäljning, 
nämligen sammanfattning av 
produktegenskaper (för hälso- och 
sjukvårdspersonal) och bipacksedel (som 
läggs med i förpackningen när produkten 
ges till patienten). Å andra sidan, vad 
gäller informationsspridning från 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten fastställs i 
direktivet endast att viss 
informationsverksamhet inte omfattas av 
bestämmelserna om reklam, utan att det 
föreskrivs någon harmoniserad ram för 
innehållet och kvaliteten i information om 
läkemedel i icke-informationssyfte eller 
om de kanaler via vilka informationen 
kan spridas.

(2) Vad gäller information fastställs i
direktiv 2001/83/EG utförliga regler om 
vilka informationshandlingar som ska 
bifogas godkännandet för försäljning, 
nämligen produktresumé (för hälso- och 
sjukvårdspersonal) och bipacksedel (som 
läggs med i förpackningen när produkten 
ges till patienten). Dessa bestämmelser bör 
förbättras och verkställas på ett bättre 
sätt, så att dessa handlingar blir mer 
lättbegripliga.

Or. en

Motivering

Den formulering som föreslås i kommissionens förslag skapar problem med hur man ska 
definiera reklam och ”information” som innehavaren av godkännandet för försäljning 
sprider. Prioriteten måste ligga vid att göra den officiellt godkända bipacksedeln mer 
användarvänlig och lättbegriplig för patienterna genom att säkerställa att läkemedelsbolagen 
konsekvent fullgör sina skyldigheter i fråga om läkemedelsförpackningar och bipacksedlar 
(dvs. att de samråder med de berörda patientgrupperna) (verkställande av artikel 59 i 
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direktiv 2001/83/EG ändrat genom direktiv 2004/27/EG).

Ändringsförslag 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, 
Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Vad gäller information fastställs i 
direktiv 2001/83/EG utförliga regler om 
vilka informationshandlingar som ska 
bifogas godkännandet för försäljning, 
nämligen sammanfattning av 
produktegenskaper (för hälso- och 
sjukvårdspersonal) och bipacksedel (som 
läggs med i förpackningen när produkten 
ges till patienten). Å andra sidan, vad gäller 
informationsspridning från innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten fastställs i direktivet endast att 
viss informationsverksamhet inte omfattas 
av bestämmelserna om reklam, utan att det 
föreskrivs någon harmoniserad ram för 
innehållet och kvaliteten i information om 
läkemedel i icke-informationssyfte eller 
om de kanaler via vilka informationen kan 
spridas.

(2) Vad gäller information fastställs i 
direktiv 2001/83/EG utförliga regler om 
vilka informationshandlingar som ska 
bifogas godkännandet för försäljning, 
nämligen produktresumé(för hälso- och 
sjukvårdspersonal) och bipacksedel (som 
läggs med i förpackningen när produkten 
ges till patienten). Å andra sidan, vad gäller 
tillhandahållande av information från 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till patienter och allmänheten 
fastställs i direktivet endast att viss 
informationsverksamhet inte omfattas av 
bestämmelserna om reklam, utan att det 
föreskrivs någon harmoniserad ram för 
innehållet och kvaliteten i information om 
läkemedel i icke-informationssyfte eller 
om de kanaler via vilka informationen kan 
tillhandahållas.

(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara inriktat på patienterna. Innehavarna av godkännande för försäljning 
måste därför göra information utan försäljningssyfte om läkemedel tillgänglig för patienterna 
och allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som ska få den, 
alltså att de patienter och andra människor som söker information också får tillgång till den 
(”pull-principen”, i motsats till ”push-principen” som innebär att innehavarna av 
godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till den breda 
allmänheten).
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Ändringsförslag 35
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På grundval av artikel 88a i 
direktiv 2001/83/EG lade kommissionen 
den 20 december 2007 fram för 
Europaparlamentet och rådet 
meddelandet ”Rapport om nupraxis för 
patientinformation”9. I rapporten dras 
slutsatsen att medlemsstaterna har antagit 
bestämmelser och rutiner som skiljer sig 
åt vad gäller tillhandahållande av 
information, vilket lett till en situation där 
patienterna och allmänheten har mycket 
olika tillgång till information om 
läkemedelsprodukter.

utgår

____________
9 KOM(2007)0862 slutlig.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör uppmuntras att sprida information på ett mer proaktivt och 
insynsvänligt sätt, så att det ges fullständig offentlig tillgång till information om läkemedlens 
(och ändringarnas) effektivitet/verkan och säkerhet både innan och efter det att ett läkemedel 
släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 36
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På grundval av artikel 88a i 
direktiv 2001/83/EG lade kommissionen 
den 20 december 2007 fram för 
Europaparlamentet och rådet meddelandet 
”Rapport om nupraxis för 

(3) På grundval av artikel 88a i 
direktiv 2001/83/EG lade kommissionen 
den 20 december 2007 fram för 
Europaparlamentet och rådet meddelandet 
”Rapport om nupraxis för 
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patientinformation”9. I rapporten dras 
slutsatsen att medlemsstaterna har antagit 
bestämmelser och rutiner som skiljer sig åt 
vad gäller tillhandahållande av 
information, vilket lett till en situation där 
patienterna och allmänheten har mycket 
olika tillgång till information om 
läkemedelsprodukter.

patientinformation”9. I rapporten dras 
slutsatsen att medlemsstaterna har antagit 
bestämmelser och rutiner som skiljer sig åt 
vad gäller tillhandahållande av 
information, vilket lett till en situation där 
patienterna och allmänheten har mycket 
olika tillgång till information om läkemedel
i fråga om vilka uppgifter som anges på 
bipacksedeln och i sammanfattningen av 
produktegenskaperna. Denna 
omotiverade ojämlikhet i tillgången till 
sådan information som är offentligt 
tillgänglig i andra medlemsstater bör 
rättas till.

Or. en

Motivering

All information måste finnas tillgänglig oavsett hur allvarlig sjukdomen är.

Ändringsförslag 37
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I direktiv 2001/83/EG åläggs de 
behöriga myndigheterna att medge insyn i 
vetenskapliga uppgifter. Det har dock 
bevisats att vissa behöriga myndigheter 
begränsar allmänhetens tillgång till 
information på grund av en bred tolkning 
av den kommersiella sekretessen. I syfte 
att förhindra sådana skillnader i praxisen 
måste de behöriga myndigheternas 
skyldighet att ge allmänheten tillgång till 
information klargöras.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I direktiv 2001/83/EG åläggs de 
behöriga myndigheterna att medge insyn i 
vetenskapliga uppgifter, men 
erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande rättsliga ramen har också visat 
på vissa begränsningar av allmänhetens 
möjligheter att få tillgång till information 
från sina nationella behöriga 
myndigheter på grund av att dessa gör en 
alltför bred tolkning av den kommersiella 
sekretessen.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör uppmuntras att sprida information på ett mer proaktivt och 
insynsvänligt sätt, så att det ges fullständig offentlig tillgång till information om läkemedlens 
(och ändringarnas) effektivitet/verkan och säkerhet både innan och efter det att ett läkemedel 
släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 39
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande juridiska ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla 
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
enhetligt runtom i gemenskapen.

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande rättsliga ramen har också visat att 
gränsen mellan reklam och information 
inte tolkas enhetligt runtom i unionen, 
vilket har kunnat medföra situationer där 
allmänheten exponeras för dold reklam.

Or. fr
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Ändringsförslag 40
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande juridiska ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla 
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
enhetligt runtom i gemenskapen.

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande rättsliga ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla 
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
enhetligt runtom i gemenskapen. Varje 
begrepp bör definieras och tolkas på ett 
enhetligt sätt i alla EU-medlemsstater, i 
syfte att trygga patientsäkerheten.

Or. en

Motivering

I syfte att tillförsäkra alla patienter i EU likvärdig tillgång till information och lika hög 
patientsäkerhet samt för att skydda människors hälsa är det oerhört viktigt att göra en tydlig 
åtskillnad mellan ”information” och ”reklam”. Det är mycket viktigt att ha enhetliga 
definitioner och tolkningar av dessa begrepp i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 41
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande juridiska ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla 
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
enhetligt runtom i gemenskapen.

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande rättsliga ramen har också visat att 
gränsen mellan begreppen reklam och 
information inte är tydlig i hela 
gemenskapen, vilket leder till att 
allmänheten exponeras för dold reklam.
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Or. en

Motivering

Skillnaderna i tolkningen av begreppen reklam och information kan leda till att allmänheten 
exponeras för dold reklam.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande juridiska ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
enhetligt runtom i gemenskapen.

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande rättsliga ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att tillgängliggöra
information till patienterna och 
allmänheten orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
enhetligt runtom i gemenskapen

(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara inriktat på patienterna. Innehavarna av godkännande för försäljning 
måste därför tillgängliggöra läkemedelsinformation utan försäljningssyfte för patienterna och 
allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som ska få den, 
alltså att de patienter och andra människor som söker information också får tillgång till den 
(”pull-principen”, i motsats till ”push-principen”, som innebär att innehavarna av 
godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till allmänheten).

Ändringsförslag 43
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De olika nationella åtgärderna kan 
sannolikt också påverka om den inre 
marknaden för läkemedel fungerar smidigt, 
eftersom möjligheten för innehavare av 
godkännande för försäljning att sprida 
läkemedelsinformation inte är densamma i 
alla medlemsstater, eftersom information 
som sprids i en medlemsstat sannolikt kan 
få effekter i andra medlemsstater. Denna 
inverkan blir större för de 
läkemedelsprodukter vars 
produktinformation (sammanfattning av 
produktegenskaper och bipacksedel) är 
harmoniserad på gemenskapsnivå. Detta 
omfattar läkemedelsprodukter som 
godkänts av medlemsstaterna inom ramen 
för ömsesidigt erkännande i avdelning III 
kapitel 4 i direktiv 2001/83/EG.

(6) De olika nationella åtgärderna kan 
sannolikt också påverka om den inre 
marknaden för läkemedel fungerar smidigt, 
eftersom möjligheten för innehavare av 
godkännande för försäljning att förmedla 
information om läkemedel inte är 
densamma i alla medlemsstater, eftersom 
information som förmedlas i en 
medlemsstat sannolikt kan få effekter i 
andra medlemsstater. Denna inverkan blir 
större för de läkemedel vars 
produktinformation (produktresumé och 
bipacksedel) är harmoniserad på 
gemenskapsnivå. Detta omfattar läkemedel
som godkänts av medlemsstaterna inom 
ramen för ömsesidigt erkännande i 
avdelning III kapitel 4 i 
direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Den formulering som föreslås i kommissionens förslag skapar problem med hur man ska 
definiera reklam och ”information” som innehavaren av godkännandet för försäljning 
sprider. Det är därför lämpligare att tala om att innehavaren av godkännandet för försäljning 
”förmedlar information”.

Ändringsförslag 44
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I ljuset av det sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 

(7) I ljuset av det som sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
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lagstiftning för att minska skillnaderna 
mellan tillgången till information och 
möjliggöra högkvalitativ, objektiv och 
tillförlitlig information utan 
försäljningssyfte om läkemedelsprodukter.

lagstiftning för att minska skillnaderna i
tillgången till relevant, oberoende och
jämförande hälsoinformation samt att 
skydda patienterna mot missvisande eller 
partisk information.

Or. en

Motivering

Bra patientinformation om behandlingsformer bör vara jämförande, så att patienterna kan få 
kännedom om de olika tillgängliga behandlingsalternativen och vad man kan förvänta sig av
dessa och således kan fatta ett välgrundat beslut (eller vara delaktiga i beslutet). Förbudet 
mot reklam för receptbelagda läkemedel måste stärkas, inte försvagas genom att reklam 
sprids under täckmanteln ”information”. Kriterierna för ”högkvalitativ” och ”objektiv” 
information ”utan försäljningssyfte” är vaga och helt orealistiska om det är innehavaren av 
godkännandet för försäljning som ska fungera som ”informationskälla”.

Ändringsförslag 45
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I ljuset av det sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
lagstiftning för att minska skillnaderna 
mellan tillgången till information och 
möjliggöra högkvalitativ, objektiv och 
tillförlitlig information utan 
försäljningssyfte om läkemedelsprodukter.

(7) I ljuset av det som sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
lagstiftning för att minska skillnaderna i
tillgången till relevant, oberoende och
jämförande hälsoinformation samt att 
skydda patienterna mot missvisande eller 
partisk information.

Or. en

Motivering

Bra patientinformation om behandlingsformer bör vara jämförande, så att patienterna kan få 
kännedom om de olika tillgängliga behandlingsalternativen och vad man kan förvänta sig av 
dessa och således kan fatta ett välgrundat beslut (eller vara delaktiga i beslutet). Förbudet 
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mot reklam för receptbelagda läkemedel måste stärkas, inte försvagas genom att reklam 
sprids under täckmanteln ”information”. Kriterierna för ”högkvalitativ” och ”objektiv” 
information ”utan försäljningssyfte” är vaga och orealistiska om det är innehavaren av 
godkännandet för försäljning som ska fungera som ”informationskälla”.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I ljuset av det sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
lagstiftning för att minska skillnaderna 
mellan tillgången till information och 
möjliggöra högkvalitativ, objektiv och 
tillförlitlig information utan 
försäljningssyfte om läkemedelsprodukter.

(7) I ljuset av det som sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
lagstiftning för att minska skillnaderna i
tillgången till information och möjliggöra 
högkvalitativ, objektiv och tillförlitlig 
information utan försäljningssyfte om 
läkemedel genom att lägga tonvikten vid 
patienternas intressen. Patienterna bör ha 
rätt att på ett enkelt sätt tillgå viss 
information, exempelvis en 
produktresumé och bipacksedeln i 
elektronisk och tryckt form.

Or. en

Motivering

Direktivet bör vara inriktat på patienterna. Det bör därför främst ta fasta på patienterna och 
deras intressen. Det måste framgå att det är patienterna som har rätt till viss information, 
inte läkemedelsindustrin som har rätt att sprida information.

Ändringsförslag 47
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I ljuset av det sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
lagstiftning för att minska skillnaderna 
mellan tillgången till information och 
möjliggöra högkvalitativ, objektiv och 
tillförlitlig information utan 
försäljningssyfte om läkemedelsprodukter.

(7) I ljuset av det som sagts ovan och med 
beaktande av de tekniska framstegen vad 
gäller moderna kommunikationsverktyg 
och det faktum att patienter runtom i 
Europeiska unionen har blivit alltmer 
aktiva vad gäller hälso- och sjukvård, är 
det nödvändigt att ändra gällande 
lagstiftning för att minska skillnaderna i 
tillgången till information och möjliggöra 
högkvalitativ, objektiv och tillförlitlig 
information utan försäljningssyfte om 
läkemedel. Därför behövs det certifierade 
och registrerade webbplatser för 
oberoende och objektiv information utan 
försäljningssyfte.

Or. en

Motivering

Certifierade och registrerade webbplatser kommer att vara en central kanal för att 
tillhandahålla högkvalitativ hälsoinformation.

Ändringsförslag 48
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara viktiga 
informationskällor för allmänheten vad 
gäller läkemedelsprodukter. 
Medlemsstaterna bör underlätta 
medborgarnas tillgång till information av 
hög kvalitet genom lämpliga kanaler. 
Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan dock vara en värdefull källa 
till information utan försäljningssyfte om 
sina läkemedelsprodukter. Genom detta 

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara de huvudsakliga 
informationskällorna för allmänheten vad 
gäller läkemedel. Medlemsstaterna bör 
underlätta medborgarnas tillgång till 
information av hög kvalitet genom 
lämpliga kanaler. Innehavaren av 
godkännandet för försäljning kan dock vara 
en värdefull källa till information utan 
försäljningssyfte om sina läkemedel. 
Genom detta direktiv bör man därför 
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direktiv bör man därför upprätta en juridisk
ram för den specifika information om 
läkemedelsprodukter till allmänheten som 
sprids av innehavare av godkännandet för 
försäljning. Förbudet av reklam som riktas 
till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel bör bibehållas.

upprätta en rättslig ram för 
tillgängliggörandet av specifik information 
om läkemedel till allmänheten från
innehavare av godkännande för försäljning 
inom ramen för en bredare strategi för 
”patientinformation”. Förbudet mot
reklam som riktas till allmänheten för 
receptbelagda läkemedel bör bibehållas. 
Bestämmelserna i detta direktiv om 
tillgängliggörande av information från 
innehavarna av godkännande för 
försäljning påverkar inte relationen 
mellan patient och läkare, utan bör bidra 
till att patienterna hålls bättre 
informerade. Man bör förbättra 
informationens kvalitet och korrekthet 
med målet att informera patienterna på ett 
bättre sätt och således förbättra deras 
hälsa. Denna information måste grundas 
på vetenskapliga kriterier.

Or. en

Motivering

Denna information måste grundas på vetenskapliga kriterier så att allmänheten kan vara 
säker på att den är korrekt.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara viktiga
informationskällor för allmänheten vad 
gäller läkemedelsprodukter. 
Medlemsstaterna bör underlätta 
medborgarnas tillgång till information av 
hög kvalitet genom lämpliga kanaler. 

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara den huvudsakliga 
informationskällan för allmänheten vad 
gäller läkemedel. Det finns redan en 
mängd oberoende läkemedelsinformation, 
till exempel sådan som tagits fram av de 
nationella myndigheterna eller 
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Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan dock vara en värdefull 
källa till information utan 
försäljningssyfte om sina 
läkemedelsprodukter. Genom detta 
direktiv bör man därför upprätta en 
juridisk ram för den specifika information 
om läkemedelsprodukter till allmänheten 
som sprids av innehavare av 
godkännandet för försäljning. Förbudet 
av reklam som riktas till allmänheten för 
receptbelagda läkemedel bör bibehållas.

vårdpersonal, men situationen skiljer sig 
mycket åt mellan medlemsstaterna och 
mellan de olika tillgängliga läkemedlen.
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
göra betydligt större insatser för att 
underlätta medborgarnas tillgång till 
information av hög kvalitet genom 
lämpliga kanaler.

Or. en

Ändringsförslag 50
Philippe Juvin

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara viktiga 
informationskällor för allmänheten vad 
gäller läkemedelsprodukter. 
Medlemsstaterna bör underlätta 
medborgarnas tillgång till information av 
hög kvalitet genom lämpliga kanaler. 
Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan dock vara en värdefull källa 
till information utan försäljningssyfte om 
sina läkemedelsprodukter. Genom detta 
direktiv bör man därför upprätta en juridisk
ram för den specifika information om 
läkemedelsprodukter till allmänheten som 
sprids av innehavare av godkännandet för 
försäljning. Förbudet av reklam som riktas 
till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel bör bibehållas.

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal måste även i 
fortsättningen vara de huvudsakliga 
informationskällorna för allmänheten vad 
gäller läkemedel. Medlemsstaterna bör 
underlätta medborgarnas tillgång till 
information av hög kvalitet genom 
lämpliga kanaler. Utan att det inverkar på 
de nationella behöriga myndigheternas 
och hälso- och sjukvårdspersonalens 
viktiga roll när det gäller att informera 
patienterna och allmänheten på ett bättre 
sätt kan innehavaren av godkännandet för 
försäljning vara en ytterligare källa till 
information utan försäljningssyfte om sina 
läkemedel. Genom detta direktiv bör man 
därför upprätta en rättslig ram för 
tillgängliggörandet av specifik information 
om läkemedel till allmänheten från 
innehavare av godkännande för försäljning. 
Förbudet mot reklam som riktas till 
allmänheten för receptbelagda läkemedel 
bör bibehållas.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att de behöriga nationella myndigheterna samt hälso- och 
sjukvårdspersonal utgör de viktigaste och huvudsakliga källorna till objektiv och tillförlitlig 
läkemedelsinformation för såväl patienterna som allmänheten. Innehavare av godkännande 
för försäljning kan tillhandahålla kompletterande information men inte ersätta vare sig de 
behöriga nationella myndigheterna eller hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ändringsförslag 51
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara viktiga 
informationskällor för allmänheten vad 
gäller läkemedelsprodukter. 
Medlemsstaterna bör underlätta 
medborgarnas tillgång till information av 
hög kvalitet genom lämpliga kanaler. 
Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan dock vara en värdefull 
källa till information utan 
försäljningssyfte om sina 
läkemedelsprodukter. Genom detta 
direktiv bör man därför upprätta en 
juridisk ram för den specifika information 
om läkemedelsprodukter till allmänheten 
som sprids av innehavare av 
godkännandet för försäljning. Förbudet av
reklam som riktas till allmänheten för 
receptbelagda läkemedel bör bibehållas.

(8) Behöriga nationella myndigheter samt
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara de huvudsakliga 
informationskällorna för allmänheten vad 
gäller läkemedel. Medlemsstaterna bör 
underlätta medborgarnas tillgång till 
information av hög kvalitet genom 
lämpliga kanaler. Förbudet mot reklam 
som riktas till allmänheten för 
receptbelagda läkemedel bör bibehållas.

Or. en

Motivering

Det måste betonas att de nya bestämmelserna inte är avsedda att ersätta relationen mellan 
patient och vårdpersonal, utan bara att stödja den. I en starkt konkurrensutsatt miljö måste 
läkemedelsbolagen marknadsföra sina produkter på ett sådant sätt att de verkar bättre än 
andra preventions- och behandlingsalternativ, varför det ligger i sakens natur att all 
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”information” som de tillhandahåller är av reklamkaraktär.

Ändringsförslag 52
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara viktiga 
informationskällor för allmänheten vad 
gäller läkemedelsprodukter. 
Medlemsstaterna bör underlätta 
medborgarnas tillgång till information av 
hög kvalitet genom lämpliga kanaler. 
Innehavaren av godkännandet för 
försäljning kan dock vara en värdefull källa 
till information utan försäljningssyfte om 
sina läkemedelsprodukter. Genom detta 
direktiv bör man därför upprätta en juridisk
ram för den specifika information om 
läkemedelsprodukter till allmänheten som 
sprids av innehavare av godkännandet för 
försäljning. Förbudet av reklam som riktas 
till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel bör bibehållas.

(8) Behöriga nationella myndigheter samt 
hälso- och sjukvårdspersonal bör även i 
fortsättningen vara de huvudsakliga
informationskällorna för allmänheten vad 
gäller läkemedel. Medlemsstaterna bör 
underlätta medborgarnas tillgång till 
information av hög kvalitet genom 
lämpliga kanaler. Innehavaren av 
godkännandet för försäljning kan dock vara 
en värdefull källa till information utan 
försäljningssyfte om sina läkemedel. 
Genom detta direktiv bör man därför 
upprätta en rättslig ram för den specifika 
information om läkemedel till allmänheten 
som sprids av innehavare av godkännande
för försäljning. Förbudet mot reklam som 
riktas till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel bör bibehållas.

Or. fr

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Utan att det inverkar på de nationella 
behöriga myndigheternas och hälso- och 
sjukvårdspersonalens viktiga roll när det 
gäller att informera patienterna och 
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allmänheten på ett bättre sätt kan 
innehavarna av godkännande för 
försäljning vara en ytterligare källa till 
information utan försäljningssyfte om 
sina läkemedel. Genom detta direktiv bör 
man därför upprätta en rättslig ram för 
tillgängliggörandet av specifik 
läkemedelsinformation till allmänheten 
från innehavare av godkännande för 
försäljning. Förbudet mot reklam som 
riktas till allmänheten för receptbelagda 
läkemedel bör bibehållas.

Or. en

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det lämpligt 
att begränsa räckvidden för detta direktiv 
till receptbelagda läkemedel, eftersom 
gällande gemenskapsregler, under vissa 
villkor tillåter reklam till allmänheten för 
receptfria läkemedelsprodukter.

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det lämpligt 
att begränsa räckvidden för detta direktiv 
till tillgängliggörandet av information om 
receptbelagda läkemedel som godkänts av 
de behöriga myndigheterna från
innehavaren av godkännandet för 
försäljning, eftersom gällande 
gemenskapsregler på vissa villkor tillåter 
reklam till allmänheten för receptfria 
läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 55
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det lämpligt 
att begränsa räckvidden för detta direktiv 
till receptbelagda läkemedel, eftersom 
gällande gemenskapsregler, under vissa 
villkor tillåter reklam till allmänheten för 
receptfria läkemedelsprodukter.

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det lämpligt 
att begränsa räckvidden för detta direktiv 
till receptbelagda läkemedel, eftersom 
gällande gemenskapsregler på vissa villkor 
tillåter reklam till allmänheten för 
receptfria läkemedel. Genom detta direktiv 
åläggs medlemsstaterna att tillåta att 
innehavare av godkännande för 
försäljning eller tredje män som agerar 
för deras räkning via vissa kanaler och 
under lämplig övervakning 
tillhandahåller allmänheten viss 
information om godkända receptbelagda 
läkemedel. Informationsspridning som 
inte omfattas av avdelning VIIIA bör vara 
tillåten under förutsättning att den inte 
utgör reklam.

Or. en

Motivering

Förtydligande av det föreslagna direktivets tillämpningsområde. Det är viktigt att man i ny 
lagstiftning inte oavsiktligen förbjuder viss informationsspridning, till exempel svar på frågor 
från vårdpersonal om otillåten användning.

Ändringsförslag 56
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det lämpligt 
att begränsa räckvidden för detta direktiv 
till receptbelagda läkemedel, eftersom 
gällande gemenskapsregler, under vissa 
villkor tillåter reklam till allmänheten för 
receptfria läkemedelsprodukter.

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det lämpligt 
att begränsa räckvidden för detta direktiv 
till tillgängliggörandet av information om
receptbelagda läkemedel från innehavaren 
av godkännandet för försäljning, eftersom 
gällande gemenskapsregler på vissa villkor 
tillåter reklam till allmänheten för 
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receptfria läkemedel. Bestämmelserna i 
detta direktiv påverkar inte någon annan 
persons eller organisations, särskilt inte 
pressens eller patienternas och 
patientorganisationernas, rätt att uttrycka 
sina åsikter om receptbelagda läkemedel, 
förutsatt att de agerar oberoende och inte 
direkt eller indirekt för innehavarna av 
godkännande för försäljning eller på 
uppdrag av dem eller i deras intresse och 
att de anger informationskällan.

Or. en

Ändringsförslag 57
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte sprids 
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av 
läkemedelsprodukter. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte sprids 
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av läkemedel. Därför 
bör all information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier: objektiv och opartisk, 
patientorienterad, evidensbaserad, 
uppdaterad, tillförlitlig, lättbegriplig, 
tillgänglig, insynsvänlig, relevant och 
lagenlig information.

Or. en

Motivering

Läkemedelsforumets treåriga förfarande – som inbegrep företrädare för kommissionen, 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och berörda parter – resulterade i en överenskommelse 
om en uppsättning kvalitetskriterier för patientinformation. De kriterierna bör inbegripas i 
detta lagstiftningsarbete. Exempel på hur kvalitetsprinciperna tillämpas i praktiken gavs 
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under konferensen ”Delivering for patients” (25 mars 2009) och i läkemedelsforumets 
referensdokument om patientinformation.

Ändringsförslag 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, 
Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jo Leinen

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte sprids 
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av 
läkemedelsprodukter. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte sprids 
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av läkemedel. Därför 
bör all information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel godkännas i 
förväg av de behöriga myndigheterna och 
tillgängliggöras endast i den godkända 
formen.

Or. en

Ändringsförslag 59
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ
information utan försäljningssyfte sprids 
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast tillförlitlig och 
jämförande information sprids om 
fördelarna och riskerna med receptbelagda 
läkemedel, särskilt genom användning av 
den gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 57.1 och 57.2 i förordning (EG) 
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välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av
läkemedelsprodukter. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

nr 726/2004 (nedan kallad 
”Eudrapharm-databasen”). I 
informationen bör man beakta patienternas 
behov och förväntningar så att patienterna 
blir självständiga och kan fatta välgrundade 
beslut, och för att främja en rationell 
användning av läkemedel.

Or. en

Motivering

I en starkt konkurrensutsatt miljö måste läkemedelsbolagen marknadsföra sina produkter på 
ett sådant sätt att de verkar bättre än andra preventions- eller behandlingsalternativ, varför 
det ligger i sakens natur att all ”information” som de tillhandahåller är av reklamkaraktär. 
Bra patientinformation bör vara jämförande så att man ger användarna möjlighet att 
analysera sina problem samt ger dem en realistisk bild av hur deras hälsa utvecklas, hjälper 
dem att förstå när det krävs ytterligare undersökningar samt informerar dem om de olika 
tillgängliga behandlingsalternativen och vad de kan förvänta sig av dessa.

Ändringsförslag 60
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte sprids
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av 
läkemedelsprodukter. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte 
tillgängliggörs om fördelarna och riskerna 
med receptbelagda läkemedel. I 
informationen bör man beakta patienternas 
behov och förväntningar så att patienterna 
blir självständiga och kan fatta välgrundade 
beslut, och för att främja en rationell 
användning av läkemedel. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

Or. fr
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Ändringsförslag 61
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ
information utan försäljningssyfte sprids
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av 
läkemedelsprodukter. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att det tillgängliggörs endast 
officiell information om fördelarna och 
riskerna med godkända receptbelagda 
läkemedel, särskilt genom den 
gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 57.1 och 57.2 i förordning (EG) 
nr 726/2004 (nedan kallad 
”Eudrapharm-databasen”). I 
informationen bör man beakta patienternas 
behov och förväntningar så att patienterna 
blir självständiga och kan fatta välgrundade 
beslut, och för att främja en rationell 
användning av läkemedel.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av information bör begränsas till officiella handlingar. På det sättet blir 
hänvisningen till kvalitetskriterier överflödig.

Ändringsförslag 62
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning
tillgängliggör endast högkvalitativ 
information och för att skilja information 
utan försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får tillgängliggöras. Det är lämpligt att
klargöra att innehavare av godkännande 
för försäljning får tillgängliggöra
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sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar 
utan att gå utöver de väsentliga delarna, 
och annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

innehållet i godkända produktresuméer, 
bipacksedeln och de offentliga 
utredningsprotokollen.

Or. en

Motivering

Förslaget bör avse patienternas rätt att tillgå högkvalitativ information utan försäljningssyfte, 
inte industrins rätt att förmedla information om sina produkter direkt till allmänheten.

Ändringsförslag 63
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar 
utan att gå utöver de väsentliga delarna, 
och annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast validerad information och 
för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör 
innehavare av godkännande för försäljning 
ha rätt att tillgängliggöra den senaste 
versionen av den godkända 
produktresumén och av den godkända 
bipacksedeln.

Or. en

Motivering

Det är ineffektivt att tillåta att läkemedelsbolagen utarbetar dokument där enbart vissa delar 
av produktresumén anges, utan de andra uppgifter som behövs för att den ska vara helt 
begriplig, och att tillåta att de utarbetar en fritt formulerad bipacksedel. Det kan också skapa 
förvirring om det förekommer två olika typer av bipacksedlar, en godkänd officiell och en 
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omarbetad version som tillverkaren tagit fram. Risken är att detta medför att det sprids 
reklamartad information om receptbelagda läkemedel till allmänheten och att 
hälsovårdsmyndigheterna påförs en administrativ börda.

Ändringsförslag 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, 
Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jo Leinen

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända 
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar utan 
att gå utöver de väsentliga delarna, och 
annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
tillgängliggör endast högkvalitativ 
information och för att skilja information 
utan försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får tillgängliggöras. Det är lämpligt att 
innehavare av godkännande för försäljning 
tillåts tillgängliggöra innehållet i godkända 
produktresuméer och bipacksedeln, 
information som är förenlig med dessa 
handlingar utan att gå utöver de väsentliga 
delarna, och annan noga definierad 
information i samband med läkemedel.

(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara inriktat på patienterna. Innehavarna av godkännande för försäljning 
måste därför tillgängliggöra läkemedelsinformation utan försäljningssyfte för patienterna och 
allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som ska få den, 
alltså att de patienter och andra människor som söker information också får tillgång till den 
(”pull-principen”, i motsats till ”push-principen”, som innebär att innehavarna av 
godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till allmänheten).
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Ändringsförslag 65
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända 
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar 
utan att gå utöver de väsentliga delarna, 
och annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln.

Or. en

Motivering

Detta är otydligt och måste göras mer konkret.

Ändringsförslag 66
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast validerad lagenlig 
information bör innehavare av 
godkännande för försäljning ha rätt att
tillgängliggöra den godkända 
produktresumén och den godkända 
bipacksedeln.
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sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar 
utan att gå utöver de väsentliga delarna, 
och annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

Or. en

Motivering

Industrin bör endast tillgängliggöra informationen, inte sprida den. Förslaget bör avse 
patienternas rätt att tillgå officiella handlingar. Det bör inte ge industrin rätt att 
tillhandahålla fritt formulerad information.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända 
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln.

(11) För att ytterligare säkerställa att
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
som godkänts av den behöriga 
myndigheten och som presenteras i ett 
godkänt format samt för att skilja 
information utan försäljningssyfte från 
reklam bör det definieras vilken typ av 
information som får spridas. Det är 
lämpligt att innehavare av godkännande för 
försäljning tillåts sprida innehållet i 
godkända produktresuméer och 
bipacksedlar, inklusive faktarutan om 
läkemedlet.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts
sprida innehållet i godkända 
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar 
utan att gå utöver de väsentliga delarna, 
och annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
tillgängliggör endast högkvalitativ 
information och för att skilja information 
utan försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får tillgängliggöras. Det är lämpligt att 
klargöra att innehavare av godkännande 
för försäljning får sprida innehållet i 
godkända produktresuméer, bipacksedeln 
och de offentliga europeiska 
utredningsprotokollen.

Or. en

Motivering

En omformulerad version av bipacksedeln riskerar att avvika från originalet – vi bör i stället 
koncentrera oss på att göra den officiella bipacksedeln mer lättläst.

Ändringsförslag 69
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
tillgängliggör endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
tillgängliggöra den senaste versionen av 
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sprida innehållet i godkända 
sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar 
utan att gå utöver de väsentliga delarna, 
och annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

den av de behöriga myndigheterna 
godkända produktresumén och 
bipacksedeln.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att innehavare av godkännande för försäljning tillåts avge komplett och 
uppdaterad information. De bör inte ha rätt att tillhandahålla bara delar av informationen.

Ändringsförslag 70
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel bör endast 
tillhandahållas via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet
och trycka medier, för att undvika att 
effekten av reklamförbudet undergrävs av 
oönskad informationsspridning till 
allmänheten. När information sprids via 
TV eller radio är patienterna inte skyddade 
mot sådan icke efterfrågad information och 
därför bör sådana spridning inte tillåtas.

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel bör 
tillgängliggöras via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive hälso-
och sjukvårdspersonal, officiellt 
validerade webbplatser, 
informationsbroschyrer och medicinska 
tidskrifter, för att undvika att effekten av 
reklamförbudet undergrävs av oönskad 
informationsspridning till allmänheten. När 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning tillgängliggör information via 
TV, radio eller dagstidningar, tidskrifter 
och liknande publikationer är patienterna 
inte skyddade mot sådan icke efterfrågad 
information och därför bör sådant 
tillgängliggörande av information inte 
tillåtas.

Or. en
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Motivering

Internet har blivit ett viktigt och kraftfullt instrument för dem som söker efter information. 
Under 2006 hade nästan 80 procent av användarna sökt efter hälsoinformation på nätet. 
Patienterna använder även Internet för att få sådan information om hur det är att leva med en 
sjukdom som de inte får av konventionella vårdinrättningar. För att tillgodose patienternas 
behov bör det skapas officiellt validerade hälsowebbplatser på medlemsstaternas språk, med 
en kvalitetsstämpel. Hälsoinformationsbroschyrer bör komplettera den information som 
vårdpersonalen ger och den information som finns på Internet.

Ändringsförslag 71
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel bör endast 
tillhandahållas via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet 
och trycka medier, för att undvika att 
effekten av reklamförbudet undergrävs av 
oönskad informationsspridning till 
allmänheten. När information sprids via 
TV eller radio är patienterna inte skyddade 
mot sådan icke efterfrågad information
och därför bör sådana spridning inte 
tillåtas.

(12) Informationsspridning till 
allmänheten om receptbelagda läkemedel 
från innehavaren av godkännandet för 
försäljning bör endast tillhandahållas 
skriftligen via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet, 
för att undvika att effekten av 
reklamförbudet undergrävs av oönskad 
informationsspridning till allmänheten. När 
information sprids via TV, webb-TV, 
videosändningar, dagstidningar, 
tidskrifter och liknande publikationer 
eller radio är patienterna inte skyddade mot 
sådan oönskad informationsspridning och 
därför bör sådan spridning inte tillåtas.

Or. en

Motivering

Den formulering som föreslås i kommissionens förslag skapar problem med hur man ska 
definiera reklam och ”information” som innehavaren av godkännandet för försäljning 
sprider. Det är lämpligare att tala om att innehavaren av godkännandet för försäljning 
”förmedlar information”. Information om läkemedel till allmänheten från innehavare av 
godkännande för försäljning bör endast tillhandahållas skriftligen, så att den blir möjlig att 
övervaka. När information sprids via TV, webb-TV, radio eller hälsorelaterade publikationer 
är patienterna inte skyddade mot sådan icke efterfrågad information, varför sådan spridning 
inte bör tillåtas. Videosändningar på webbplatser kan ge möjligheter till dold reklam och bör 
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inte tillåtas.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel bör endast 
tillhandahållas via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet 
och trycka medier, för att undvika att 
effekten av reklamförbudet undergrävs av 
oönskad informationsspridning till 
allmänheten. När information sprids via 
TV eller radio är patienterna inte skyddade 
mot sådan icke efterfrågad information och 
därför bör sådana spridning inte tillåtas.

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel som har 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
bör endast tillhandahållas via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet 
och tryckta medier, av innehavaren av 
godkännandet för försäljning för att 
undvika att effekten av reklamförbudet 
undergrävs av oönskad 
informationsspridning till allmänheten. När 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning sprider information via TV,
radio eller dagstidningar, tidskrifter och 
liknande publikationer är patienterna inte 
skyddade mot sådan icke efterfrågad 
information och därför bör sådant
tillgängliggörande av information inte 
tillåtas.

Or. en

Ändringsförslag 73
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel bör endast 
tillhandahållas via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet 
och trycka medier, för att undvika att 

(12) Information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel bör endast 
tillgängliggöras av innehavaren av 
godkännandet för försäljning via särskilda 
kommunikationskanaler, inklusive Internet 
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effekten av reklamförbudet undergrävs av 
oönskad informationsspridning till 
allmänheten. När information sprids via 
TV eller radio är patienterna inte skyddade 
mot sådan icke efterfrågad information och 
därför bör sådana spridning inte tillåtas.

och tryckta medier, för att undvika att 
effekten av reklamförbudet undergrävs av 
oönskad informationsspridning till 
allmänheten. När innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillgängliggör information via TV, 
webbplatser, radio eller dagstidningar,
tidskrifter och liknande publikationer är 
patienterna inte skyddade mot sådan icke 
efterfrågad information och därför bör 
sådant tillgängliggörande av information
inte tillåtas.

Or. en

Motivering

Webbplatser bör läggas till i listan eftersom det är en av de viktigaste och mest effektiva
metoderna för masskommunikation till allmänheten.

Ändringsförslag 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, 
Elena Oana Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Internet är en viktig 
informationskälla för allt fler patienter. 
Denna trend kan förväntas öka under de 
kommande åren. För att möta denna 
utveckling och bidra till e-hälsovårdens 
växande betydelse bör 
läkemedelsinformation också 
tillgängliggöras på oberoende nationella 
webbplatser för hälsovårdsinformation. 
Dessa webbplatser bör övervakas av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
ansvara för innehållet på dessa 
webbplatser i samarbete med andra 
intressenter som hälso- och 
sjukvårdspersonal eller 
patientorganisationer.
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Or. en

Motivering

Internet har blivit en viktig och kraftfull informationskälla. Eftersom felaktiga uppgifter 
hämtade från Internet kan vara skadliga finns det ett trängande behov att tillgodose 
patienternas behov genom att inrätta officiellt validerade webbplatser med hälsoinformation. 
För att säkerställa att den information som presenteras på dessa webbplatser är oberoende 
och objektiv bör medlemsstaterna ansvara för kontrollen av deras innehåll. Eftersom 
informationen bör vara patientanpassad bör hälso- och sjukvårdspersonal och 
patientorganisationer medverka till att skapa och administrera webbplatserna.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 
adekvat och tillräcklig övervakning.

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den tillhandahålls. 
Enbart sådan information som de 
behöriga myndigheterna godkänt i förväg 
bör tillhandahållas och den bör 
tillhandahållas uteslutande i den 
godkända formen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 
adekvat och tillräcklig övervakning.

(14) Övervakning av information om 
godkända receptbelagda läkemedel i 
enlighet med detta direktiv bör säkerställa 
att innehavare av godkännande för 
försäljning bara sprider sådan information 
som överensstämmer med 
direktiv 2001/83/EG. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om upprättande av 
effektiva övervakningsmekanismer som 
möjliggör effektivt beivrande om reglerna 
inte följs. Det bör inrättas förfaranden för 
hur innehavare av godkännande för 
försäljning i händelse av bristande 
efterlevnad kan företrädas och höras 
under handläggandet av deras ärenden.
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer adekvat, 
effektiv och oberoende övervakning.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag klargörs direktivets räckvidd genom en strängare bestämmelse 
om att tillhandahållandet av information om vissa typer av läkemedel inte omfattas av denna 
lagstiftning. För vissa typer av information är det svårare att göra åtskillnad mellan reklam 
och information med försäljningssyfte. Denna typ av information bör godkännas av den 
nationella behöriga myndigheten innan den sprids. Det bör finnas oberoende 
övervakningsmekanismer som sköts av myndigheterna även om ett annat organ tar över 
övervakningen av informationen.

Ändringsförslag 77
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 
adekvat och tillräcklig övervakning.

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Dessa bestämmelser bör harmoniseras på 
EU-nivå så att de garanterat är enhetliga.
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 
adekvat och tillräcklig övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 78
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att
innehavare av godkännande för försäljning 
bara tillgängliggör material som 
överensstämmer med avdelning VIIIA i 
direktiv 2001/83/EG. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om upprättande av 
effektiva oberoende 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna.
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adekvat och tillräcklig övervakning.

Or. en

Motivering

Handlingar som innehavaren av godkännandet för försäljning tillgängliggör bör kunna 
tillgås av dem som själva söker sådan information, dvs. att ”pull-principen” bör tillämpas. 
Åtgärder för att i efterhand kontrollera direktreklam till konsumenter i USA och direktreklam 
till personer med behörighet att förskriva läkemedel i Europa har helt klart misslyckats. De 
relevanta ”tillsynsorganen” tenderar att upptäcka överträdelser för sent, ofta när skadan 
redan är skedd, och har svårt att utdöma påföljder.

Ändringsförslag 79
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 
adekvat och tillräcklig övervakning.

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara tillgängliggör material som 
överensstämmer med avdelning VIIIA i 
direktiv 2001/83/EG. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om upprättande av 
effektiva oberoende 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids.

Or. en

Motivering

Avdelning VIIIA är den hänvisning som bör ges avseende information som tillgängliggörs av 
företag. Om de handlingar som företagen får tillgängliggöra begränsas till officiella 
dokument underlättas övervakningen.
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Ändringsförslag 80
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
bara sprider sådan information som
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva 
övervakningsmekanismer som möjliggör 
effektivt beivrande om reglerna inte följs. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
sakinnehållet i informationen redan 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
eller om det redan finns en annan 
mekanism som ombesörjer likvärdig, 
adekvat och tillräcklig övervakning.

(14) Övervakning av information om 
receptbelagda läkemedel bör säkerställa att 
den information som innehavare av 
godkännande för försäljning tillgängliggör 
överensstämmer med direktiv 2001/83/EG. 
Medlemsstaterna bör anta bestämmelser 
om upprättande av effektiva och 
ändamålsenliga övervakningsmekanismer 
som möjliggör effektivt beivrande om 
reglerna inte följs och mekanismer för 
gottgörelse av konsumenterna. 
Övervakningen bör grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om 
innehållet i informationen redan godkänts 
av de behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Förslaget bör avse patienternas rätt att tillgå högkvalitativ information utan försäljningssyfte, 
inte industrins rätt att förmedla information om sina produkter direkt till allmänheten. 
Övervakningssystemet måste vara kraftfullt, effektivt och ändamålsenligt. Det måste också 
inrättas effektiva och konsumentvänliga reklamationsförfaranden och mekanismer för 
gottgörelse. Innehållet, inte bara sakinnehållet, i informationen bör vara detsamma. Detta 
främjar också enhetlighet och överensstämmelse med artikel 100g i förslaget, där det 
hänvisas till ”innehållet” och inte till ”sakinnehållet”. [Översättarens anm. Stämmer inte i 
den svenska versionen av kommissionens förslag.]

Ändringsförslag 81
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Skäl 15a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör samråda med 
patientorganisationer och hälso- och 
sjukvårdspersonal i frågor som rör 
genomförandet av detta direktiv och dess 
tillämpning i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Man bör även beakta vårdpersonalens åsikter om införlivandet och genomförandet av detta 
direktiv. 

Ändringsförslag 82
Nessa Childers

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) Artikel 1.26 ska ersättas med följande:
”26. Bipacksedel: Det informationsblad 
för patienten som åtföljer läkemedlet och 
som tillgodoser patienternas verkliga 
behov. Patientorganisationerna ska 
medverka i de nationella 
tillsynsmyndigheternas och 
Europeiska läkemedelsmyndighetens 
utveckling och översyn av 
informationen.”

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 2.
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Ändringsförslag 83
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) Artikel 86.1 ska ersättas med följande:
”1. I denna avdelning avses med 
marknadsföring av läkemedel varje 
form av information vid uppsökande 
försäljning, lokala reklamkampanjer 
eller förmånserbjudanden som syftar till 
att främja förskrivning, leverans, 
försäljning eller konsumtion av 
läkemedel. Begreppet avser särskilt

 läkemedelsreklam som riktas till 
allmänheten, inbegripet inlägg som 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning gör, antingen direkt eller 
indirekt genom tredje man, i bloggar och 
på webbplatser samt i sociala medier (sk. 
mun-till-mun-marknadsföring), 

 läkemedelsreklam som riktas till 
personer som är behöriga att förskriva 
eller lämna ut läkemedel,

 besök av läkemedelsrepresentanter 
hos personer som är behöriga att 
förskriva läkemedel,

 tillhandahållande av prover,

 användning av åtgärder för att främja 
förskrivning, leverans eller, för enskilda 
personer, patienter och deras 
anhörigvårdare, användning av 
läkemedel som innebär gåva av, eller 
erbjudande eller löfte om, varje slag av 
förmån eller bonus, i pengar eller in 
natura, såvida inte det verkliga värdet 
av vad som erbjuds är obetydligt,

 information till allmänheten om ett 
specifikt läkemedel eller om en 
terapeutisk läkemedelsklass genom 
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angivelse av terapeutiska indikationer 
eller tecken och symptom,

 sponsring av säljfrämjande 
sammankomster som besöks av personer 
som är behöriga att förskriva eller
lämna ut läkemedel,

 sponsring av vetenskapliga kongresser 
som besöks av personer som är behöriga 
att förskriva eller lämna ut läkemedel 
och särskilt betalning av deras 
kostnader för resa och uppehälle i 
samband med detta.”

Or. en

Motivering

Direktivet bör beakta nya marknadsföringsmetoder som exempelvis mun-till-mun-
marknadsföring och reklam genom sociala Internetmedier. Det är viktigt att utöka förbudet 
mot oproportionerlig påverkan av enskilda personer, patienter och deras anhörigvårdare. 
Om man föreslår läkemedel på grundval av sjukdomstecken och sjukdomssymptom kan man 
uppmuntra till självdiagnoser, självmedicinering och onödigt intag av läkemedel.

Ändringsförslag 84
Linda Mcavan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 1 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 86.1 ska följande strecksats 
läggas till:

” information till allmänheten om ett 
specifikt läkemedel eller om en 
terapeutisk läkemedelsklass genom 
angivelse av terapeutiska indikationer 
eller symptom,”

Or. en
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Motivering

Om man föreslår läkemedel på grundval av sjukdomssymptom kan man uppmuntra till 
självdiagnoser, självmedicinering och onödigt intag av läkemedel.

Ändringsförslag 85
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 1 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 86.1 ska följande strecksats 
läggas till:

” information till allmänheten om ett 
specifikt läkemedel eller om en 
terapeutisk läkemedelsklass genom 
angivelse av terapeutiska indikationer 
eller tecken och symptom,”

Or. en

Motivering

Om man föreslår läkemedel på grundval av sjukdomstecken och sjukdomssymptom kan man 
uppmuntra till självdiagnoser, självmedicinering och onödigt intag av läkemedel. Det bör 
vidtas åtgärder för att förhindra detta.

Ändringsförslag 86
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Märkning av läkemedel och utformning 
av bipacksedlar, på vilka bestämmelserna i 
avdelning V skall tillämpas.

 Märkning av läkemedel, där åtminstone 
det internationella generiska namnet 
alltid ska specificeras, och utformning av 
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bipacksedlar, på vilka bestämmelserna i 
avdelning V ska tillämpas.

Or. en

Motivering

Det internationella generiska namnet (namnet på det verksamma ämne vars stam visar vilken 
terapeutisk klass ämnet tillhör) bör användas systematiskt för att ge patienterna egenmakt 
(det skulle bidra till att öka patienternas medvetenhet om de verksamma ämnen de tar).

Ändringsförslag 87
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sådan korrespondens, eventuellt 
åtföljd av material som saknar 
reklamkaraktär, som krävs för att 
besvara speciella frågor, inbegripet från 
medieorganisationer, om vissa läkemedel.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att behålla möjligheten till ”korrespondens som krävs för att besvara speciella 
frågor om vissa läkemedel”, så att till exempel patientorganisationer kan få tillgång till den 
vetenskapliga information som de efterfrågar.

Ändringsförslag 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, 
Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sådan korrespondens, eventuellt 
åtföljd av material som saknar 
reklamkaraktär, som krävs för att 
besvara specifika frågor om ett givet 
läkemedel.”

Or. en

Ändringsförslag 89
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sådan korrespondens, eventuellt 
åtföljd av material som saknar 
reklamkaraktär, som krävs för att 
besvara specifika frågor om ett givet 
läkemedel.”

Or. en

Motivering

Här återinförs texten från direktivet. Det är lämpligare att klargöra i avdelning VIII att detta 
inte är marknadsföring.

Ändringsförslag 90
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sakliga och informativa meddelanden 
och referensmaterial som till exempel kan 
gälla ändringar av förpackningar, varningar 

 Sakliga och informativa meddelanden 
och referensmaterial som till exempel kan 
gälla tillgänglighet, ändringar av 



AM\817858SV.doc 47/183 PE441.215v02-00

SV

för ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger och 
prislistor, förutsatt att de inte innehåller 
några påståenden om läkemedlen.

förpackningar, varningar för ogynnsamma 
reaktioner som ingår i de allmänna 
försiktighetsåtgärderna i fråga om 
läkemedel, produktkataloger, prislistor, 
information om läkemedlets miljörisk och 
information om bortskaffande av 
oanvända läkemedel eller av 
läkemedelsavfall samt hänvisning till 
eventuella insamlingssystem, förutsatt att 
de inte innehåller några påståenden om 
läkemedlen och att de inte ger incitament 
till eller främjar användning av 
läkemedlen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sakliga och informativa meddelanden 
och referensmaterial som till exempel kan 
gälla ändringar av förpackningar, varningar 
för ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger och
prislistor, förutsatt att de inte innehåller 
några påståenden om läkemedlen.

 Sakliga och informativa meddelanden 
(inklusive meddelanden eller uttalanden 
såsom sådana som görs till 
medieorganisationer, antingen som svar 
på en direkt förfrågan eller genom 
spridning av sådan information via 
konferenser eller pressmeddelanden, samt 
meddelanden eller rapporter till 
aktiesägare och/eller tillsynsmyndigheter)
och referensmaterial som avser ett 
läkemedel och som till exempel kan gälla 
ändringar av förpackningar, varningar för 
ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger, prislistor 
och ersättning, förutsatt att meddelandena 
och referensmaterialet inte innehåller 
några reklampåståenden om läkemedlen.

Or. en
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Motivering

Härigenom tydliggörs direktivets räckvidd. Företagen bör tillåtas fortsätta tillhandahålla viss 
information. Exempelvis kräver aktiemarknadsbestämmelser att företag håller investerarna 
helt underrättade om viktiga förändringar, och de anställda måste informeras om 
förändringar inom företagen. ”Påståenden” skulle kunna tolkas som vilket påstående som 
helst om egenskaperna hos en produkt, vare sig det är positivt eller negativt, och därigenom 
skulle uppgifter om biverkningar och varningar oavsiktligen kunna förbjudas.

Ändringsförslag 92
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sakliga och informativa meddelanden 
och referensmaterial som till exempel kan 
gälla ändringar av förpackningar, varningar 
för ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger och 
prislistor, förutsatt att de inte innehåller 
några påståenden om läkemedlen.

 Sakliga och informativa meddelanden 
och referensmaterial som till exempel kan 
gälla information om läkemedlets 
miljörisk, tillgänglighet, ändringar av 
förpackningar, varningar för ogynnsamma 
reaktioner som ingår i de allmänna 
försiktighetsåtgärderna i fråga om 
läkemedel, produktkataloger och prislistor, 
förutsatt att de inte innehåller några 
påståenden om läkemedlen och inte ger 
incitament till eller främjar användning 
av läkemedlen.

Or. en

Motivering

I artikel 86.2 i direktiv 2001/83/EG anges specifika källor som inte omfattas av definitionen 
av ”marknadsföring”. Den formulering som föreslås i kommissionens förslag skapar problem 
med hur man ska definiera reklam och ”information” som innehavaren av godkännandet för 
försäljning sprider. De många undantag som kommissionen föreslår utgör en stor risk för 
”informationens” objektivitet. Marknadsföring skulle de facto kunna täckas av en alltför bred 
definition av ”information”. Det är därför bättre att hänvisa till specifika ”handlingar” som 
innehavaren av godkännandet för försäljning utarbetar, i enlighet med listan i 
avdelning VIIIA.
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Ändringsförslag 93
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

 Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att den grundas på 
vetenskapliga rön och att ingen 
hänvisning, ens indirekt, görs till 
läkemedel.

Or. en

Motivering

Informationen måste grundas på vetenskapliga rön.

Ändringsförslag 94
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

 Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till enskilda läkemedel.

Or. en

Motivering

Härigenom tydliggörs direktivets räckvidd. Företagen bör tillåtas fortsätta tillhandahålla viss 
information. Exempelvis kräver aktiemarknadsbestämmelser att företag håller investerarna 
helt underrättade om viktiga förändringar, och de anställda måste informeras om 
förändringar inom företagen. ”Påståenden” skulle kunna tolkas som vilket påstående som 
helst om egenskaperna hos en produkt, vare sig det är positivt eller negativt, och därigenom 
skulle uppgifter om biverkningar och varningar oavsiktligen kunna förbjudas.
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Ändringsförslag 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, 
Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Information från innehavaren av 
godkännande för försäljning till
allmänheten om receptbelagda läkemedel,
på vilka bestämmelserna i avdelning VIIIa
ska tillämpas.”

 Information om receptbelagda läkemedel 
vilken har godkänts av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och 
som innehavaren av godkännandet för 
försäljning har tillgängliggjort för 
allmänheten i en godkänd form och på 
vilken bestämmelserna i avdelning VIIIA
ska tillämpas.”

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara inriktat på patienterna. Innehavarna av godkännande för försäljning 
måste därför tillgängliggöra läkemedelsinformation utan försäljningssyfte för patienterna och 
allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som ska få den, 
alltså att de patienter och andra människor som söker information också får tillgång till den 
(”pull-principen”, i motsats till ”push-principen”, som innebär att innehavarna av 
godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till allmänheten).

Ändringsförslag 96
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Information från innehavaren av 
godkännande för försäljning till 
allmänheten om receptbelagda läkemedel, 
på vilka bestämmelserna i avdelning VIIIa

 Officiellt godkända handlingar från
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel, på vilka 
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ska tillämpas.” bestämmelserna i avdelning VIIIA ska 
tillämpas.”

Or. en

Motivering

All information utöver officiella handlingar eller information som anges i de tidigare 
strecksatserna i artikel 86.2 måste godkännas officiellt innan den får tillgängliggöras av 
läkemedelsbolagen.

Ändringsförslag 97
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Information från innehavaren av 
godkännande för försäljning till 
allmänheten om receptbelagda läkemedel, 
på vilka bestämmelserna i 
avdelning VIIIa ska tillämpas.”

 Officiellt godkända handlingar om 
receptbelagda läkemedel.”

Or. en

Motivering

Den formulering som föreslås i kommissionens förslag skapar problemet med hur man ska 
definiera reklam och information som innehavaren av godkännandet för försäljning sprider. 
De undantag som kommissionen föreslår utgör en stor risk för informationens objektivitet 
eftersom marknadsföring skulle kunna täckas av en alltför bred definition av information. Det 
är därför bättre att hänvisa till specifika handlingar som innehavaren av godkännandet för 
försäljning utarbetar, i enlighet med listan i avdelning VIIIA. Företagen bör också få fortsätta 
att tillhandahålla viss information till sina investerare och anställda, utan att man tillåter 
missbruk av sådan information (mun-till-mun-marknadsföring).

Ändringsförslag 98
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Sakliga, informativa meddelanden för 
investerare och anställda om viktiga 
händelser i företaget, förutsatt att de inte 
används till att marknadsföra läkemedlet 
till allmänheten.”

Or. en

Motivering

I artikel 86.2 i direktiv 2001/83/EG anges specifika källor som inte omfattas av definitionen 
av ”marknadsföring”. Den formulering som föreslås i kommissionens förslag skapar problem 
med hur man ska definiera reklam och ”information” som innehavaren av godkännandet för 
försäljning sprider. De många undantag som kommissionen föreslår utgör en stor risk för 
”informationens” objektivitet. Marknadsföring skulle de facto kunna täckas av en alltför bred 
definition av ”information”. Det är därför bättre att hänvisa till specifika ”handlingar” som 
innehavaren av godkännandet för försäljning utarbetar, i enlighet med listan i 
avdelning VIIIA.

Ändringsförslag 99
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 86 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. När undantag från marknadsföring 
som avses i punkt 2 tillgängliggörs ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och alla eventuella tredje män 
som agerar på uppdrag av innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
identifieras.”
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Or. en

Motivering

Det måste framgå tydligt för allmänheten att det är läkemedelsbolaget som tillgängliggör 
informationen. Om den i stället tillgängliggörs av tredje man måste det också framgå tydligt 
att denna part agerar på läkemedelsbolagets vägnar.

Ändringsförslag 100
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 86 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. När undantag från marknadsföring 
som avses i punkt 2 tillgängliggörs ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och alla eventuella tredje män 
som agerar på uppdrag av innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
identifieras.”

Or. en

Motivering

Det måste framgå tydligt för allmänheten att det är läkemedelsbolaget som tillgängliggör 
informationen. Om den i stället tillgängliggörs av tredje man måste det också framgå tydligt 
att denna part agerar på läkemedelsbolagets vägnar.

Ändringsförslag 101
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1b (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 86 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) I artikel 86 ska följande punkt läggas 
till:
”2b. I detta syfte ska meddelandet 
”Intressekonflikt: Denna information har 
sammanställts och sprids av [företagets 
namn], som tillverkar [läkemedlets 
namn]” inbegripas.”

Or. en

Motivering

Ett standardmeddelande gör det lätt att se att informationen tillgängliggörs av ett 
läkemedelsbolag eller på uppdrag av ett läkemedelsbolag. Det är viktigt att meddelandet 
inleds med ordet ”intressekonflikt”, så att det inte missbrukas. Annars skulle det kunna 
uppfattas som en kvalitetsgaranti eller användas som reklam för läkemedelsbolaget.

Ändringsförslag 102
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 88.2 ska ersättas med följande:
”2. Läkemedel får marknadsföras till 
allmänheten, förutom via TV, om de 
genom sin sammansättning och sitt syfte 
är avsedda och utformade för 
användning utan att en praktiserande 
läkare behöver medverka med att ställa 
diagnos, föreskriva eller kontrollera en 
behandling, men, om så är nödvändigt, 
med hjälp av apotekarens anvisningar.”

Or. en

Motivering

Det bör vara förbjudet med TV-reklam för receptfria läkemedel. Det enda syftet med sådan 
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reklam är att öka konsumtionen av läkemedlet. Eftersom TV-reklaminslagen är så korta finns 
det inte alltid tid för relevant information och lämpliga garantier.

Ändringsförslag 103
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Artikel 88.4 ska ersättas med följande: 2) Artikel 88.4 ska utgå.

”4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och
andra kampanjer till förmån för 
folkhälsan som utförs av branschen och 
som är godkända av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Den gällande lagstiftningen begränsar möjligheten till offentliga ”informationskampanjer” 
om vaccinering. Detta har redan visat sig vara tvivelaktigt (ensidig information). Genom den 
nya formuleringen skulle industrin få möjlighet att bedriva kampanjer om vilket ämne som 
helst ”till förmån för folkhälsan”. Detta är oacceptabelt. Enbart de behöriga myndigheterna 
bör ha rätt att bedriva folkhälsokampanjer. Enligt lagstiftningen har industrin redan nu rätt 
att tillhandahålla folkhälsoinformation, förutsatt att det inte görs någon hänvisning till 
läkemedel (artikel 86.2 tredje strecksatsen).

Ändringsförslag 104
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Artikel 88.4 ska ersättas med följande: utgår
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”4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och 
andra kampanjer till förmån för 
folkhälsan som utförs av branschen och 
som är godkända av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Genom den nya formuleringen i artikel 88.4 skulle industrin få möjlighet att bedriva 
kampanjer om vilket ämne som helst ”till förmån för folkhälsan”. Den gällande lagstiftningen 
begränsar möjligheten till vaccinationskampanjer. Den föreslagna ändringen av 
lagstiftningen kan leda till sensationsmakeri kring sjukdomar, vilket medför stora risker för 
folkhälsan. Dessutom ger den rådande lagstiftningen redan möjlighet för företagen att 
bedriva hälsokampanjer (t.ex. om cancerkontroller), förutsatt att det inte förekommer några 
produktpåståenden.

Ändringsförslag 105
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Artikel 88.4 ska ersättas med följande: utgår
”4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och 
andra kampanjer till förmån för 
folkhälsan som utförs av branschen och 
som är godkända av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag ska reklamförbudet upphävas för informationskampanjer om 
sjukdomar som godkänts av medlemsstaterna. Detta är onödigt och kan leda till 
sensationsmakeri kring sjukdomar. Den rådande lagstiftningen tillåter redan att företagen 
bedriver hälsokampanjer (t.ex. om cancerkontroller).
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Ändringsförslag 106
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
2001//83/EC
 Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Artikel 88.4 ska ersättas med följande: utgår
”4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och 
andra kampanjer till förmån för 
folkhälsan som utförs av branschen och 
som är godkända av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna.”

Or. en

Motivering

Om ”andra kampanjer” generellt sett undantas från förbudet mot direktreklam finns det en 
inneboende risk för att det i framtiden förekommer reklamkampanjer för receptbelagda 
läkemedel förklädda till ”kampanjer till förmån för folkhälsan” för att nå patienterna. 
Bevisade fall av missbruk på senaste tiden, till exempel den intensiva reklamkampanjen för 
HPV-vaccinet Gardasil talar emot undantaget från förbudet mot direktreklam för vacciner. 
Ett alternativ vore att offentliga hälsokampanjer som bedrivs av hälsovårdsmyndigheterna 
ersatte vaccinreklamen.

Ändringsförslag 107
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
2001//83/EC
 Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och andra 
kampanjer till förmån för folkhälsan som 
utförs av branschen och som är godkända 

4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och andra 
informationskampanjer till förmån för 
folkhälsan som utförs av branschen, om de 
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av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.”

nationella myndigheterna anser att det 
föreligger en allvarlig risk.”

Or. en

Motivering

De nationella myndigheterna måste intyga att det föreligger en allvarlig risk innan det inleds 
någon kampanj.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och 
andra kampanjer till förmån för folkhälsan 
som utförs av branschen och som är 
godkända av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.”

4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer till 
förmån för folkhälsan som utförs av 
branschen och som är godkända av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.”

Or. en

Ändringsförslag 109
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
2001//83/EC
 Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer och 
andra kampanjer till förmån för folkhälsan 
som utförs av branschen och som är 
godkända av de behöriga myndigheterna i 

4. Det förbud som fastställs i punkt 1 ska 
inte gälla vaccinationskampanjer till 
förmån för folkhälsan som är godkända av 
de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.”
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medlemsstaterna.”

Or. fr

Motivering

Den formulering som kommissionen föreslår är alltför vag och öppnar dörren för kampanjer 
om alla frågor som är kopplade till folkhälsan.

Ändringsförslag 110
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt) 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Artikel 94.1 ska ersättas med följande:
”1. Om en innehavare av ett godkännande 
för försäljning eller tredje man som 
agerar på uppdrag av vederbörande direkt 
eller indirekt marknadsför läkemedel till 
personer som är behöriga att förskriva 
eller lämna ut läkemedel får inga gåvor, 
ekonomiska förmåner eller 
naturaförmåner lämnas, erbjudas eller 
utlovas till dessa personer […].”

Or. en

Motivering

Det bör inte förekomma några som helst gåvor eller andra förmåner, eftersom forskningsrön 
visar att instinkten att vilja göra gentjänster kraftigt påverkar människors beteende även när 
det bara rör sig om mindre gåvor.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100-a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100-a
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
stödja oberoende läkemedelsinformation 
till allmänheten. I detta syfte ska varje 
medlemsstat efter att ha hört berörda 
parter såsom hälso- och 
sjukvårdspersonal och 
patientorganisationer utarbeta ett 
nationellt program för 
patientinformation. Informationen ska 
presenteras både i elektronisk och tryckt 
form. Kommissionen ska ge stöd samt 
organisera utbytet av bästa praxis.
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ge ekonomiskt stöd till oberoende centrum 
för läkemedelsinformation, uppmuntra 
framtagandet av oberoende kontinuerliga 
utbildningsprogram för hälso- och 
sjukvårdspersonal och utvecklingen av 
denna personals förmåga till kritiskt 
tänkande.

Or. en

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100-b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100-b
Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
obligatoriska information som avses i 
artikel 100b.1 tillgängliggörs via 
nationella webbplatser för 
hälsovårdsinformation på det eller de
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officiella språken i den medlemsstat där 
webbplatsen är registrerad.
Dessa webbplatser ska övervakas av en 
behörig myndighet i medlemsstaten eller 
av ett organ som utsetts av den behöriga 
myndigheten i enlighet med artikel 100g. 
Webbplatserna ska administreras och 
drivas i samarbete med berörda parter 
såsom hälso- och sjukvårdspersonal och 
patientorganisationer.
Informationen ska inbegripa uppgifter om 
både fördelar och risker på ett tydligt 
beskrivande sätt som är lättbegripligt för 
patienterna och vara länkad till den 
nationella webbplatsen för 
läkemedelssäkerhet. Webbplatserna ska 
förse patienterna med den obligatoriska 
informationen om alla tillgängliga 
läkemedel i den medlemsstaten, både 
sådana som godkänts centralt av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
sådana som godkänts lokalt i den 
medlemsstaten.
Webbplatserna bör dessutom innehålla 
allmän information om medicinsk och 
icke-medicinsk behandling av olika 
sjukdomar, även ovanliga sjukdomar, i 
syfte att främja en hög skyddsnivå för 
folkhälsan.
De får även innehålla annan information 
i enlighet med artikel 100b.2 och 
kommissionens riktlinjer om tillåten 
information.

Or. en

Ändringsförslag 113
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att, 
antingen direkt eller via tredje man, på sin 
webbplats tillgängliggöra officiella 
handlingar om godkända receptbelagda 
läkemedel på de officiella språken i de 
medlemsstater där de är godkända.

Medlemsstaterna ska också tillåta att 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning på sin webbplats tillgängliggör 
sådan information om godkända 
receptbelagda läkemedel som anges i 
artikel 86.2.
När sådan information tillgängliggörs ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och alla eventuella tredje män 
som agerar på uppdrag av innehavaren av 
godkännandet för försäljning tydligt 
identifieras.

Or. en

Motivering

Läkemedelsbolagen bör endast ha rätt att offentliggöra officiella handlingar, eller handlingar 
som omfattas av artikel 86.2.

Ändringsförslag 114
Philippe Juvin

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information till allmänheten eller delar av 

1. Utan att det påverkar den viktiga roll 
som de behöriga nationella 
myndigheterna och hälso- och 
sjukvårdspersonalen spelar när det gäller 
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den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

att informera patienterna och 
allmänheten om godkända receptbelagda 
läkemedel ska medlemsstaterna tillåta 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning att sprida, antingen direkt eller 
via tredje man, information till allmänheten 
eller delar av den om godkända 
receptbelagda läkemedel i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att de behöriga nationella myndigheterna samt hälso- och 
sjukvårdspersonal utgör de viktigaste och huvudsakliga källorna till objektiv och tillförlitlig 
läkemedelsinformation för såväl patienterna som allmänheten. Innehavare av godkännande 
för försäljning kan ge tillgång till kompletterande information men inte ersätta vare sig de 
behöriga nationella myndigheterna eller hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ändringsförslag 115
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att, 
antingen direkt eller via tredje man som 
fastställts agera på uppdrag av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning, tillgängliggöra officiellt 
godkända handlingar eller sakliga och 
informativa meddelanden till allmänheten 
eller delar av den om godkända 
receptbelagda läkemedel i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning.

Or. en
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Motivering

Direktivet bör fokusera på patienternas rätt att tillgå tillförlitlig information. Den formulering 
som föreslås i kommissionens förslag skapar problem med hur man ska definiera reklam och 
”information” som innehavaren av godkännandet för försäljning sprider. För att skapa 
klarhet kring detta är det därför bättre att hänvisa till ”officiellt godkända handlingar eller 
sakliga och informativa meddelanden” i enlighet med avdelning VIIIA.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att, 
antingen direkt eller via tredje man som 
agerar på uppdrag av innehavaren av 
godkännandet för försäljning, 
tillgängliggöra information som har 
godkänts av de behöriga myndigheterna 
till allmänheten eller delar av den om 
godkända receptbelagda läkemedel 
förutsatt att denna information och det 
sätt på vilket den tillhandahålls 
överensstämmer med bestämmelserna i 
denna avdelning. Sådan information ska 
inte betraktas som reklam vid 
tillämpningen av avdelning VIII. När 
sådan information tillgängliggörs ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och alla eventuella tredje män 
identifieras och när en tredje man agerar 
på uppdrag av innehavaren av 
godkännandet för försäljning ska detta 
tydligt framgå.

Or. en
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Motivering

Direktivet måste vara inriktat på patienterna. Innehavarna av godkännande för försäljning 
måste därför tillgängliggöra läkemedelsinformation utan försäljningssyfte för patienterna och 
allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som ska få den, 
alltså att de patienter och andra människor som söker information också får tillgång till den 
(”pull-principen”, i motsats till ”push-principen”, som innebär att innehavarna av 
godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till allmänheten).

Ändringsförslag 117
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information som har godkänts officiellt av 
behöriga myndigheter på nationell nivå 
eller EU-nivå till allmänheten eller delar 
av den om godkända receptbelagda 
läkemedel i enlighet med bestämmelserna i 
denna avdelning. Sådan information ska 
inte betraktas som reklam vid 
tillämpningen av avdelning VIII. När 
sådan information tillgängliggörs ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och alla eventuella tredje män 
identifieras och när en tredje man agerar 
på uppdrag av innehavaren av 
godkännandet för försäljning ska detta 
tydligt framgå.

Or. en

Motivering

Den information som tillhandahålls av innehavare av godkännanden för försäljning eller 
tredje män å deras vägnar till patienter och allmänheten bör valideras av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och omfattas av stränga kontrollmekanismer som inbegriper 
ekonomiska sanktioner som fastställs av tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå. 
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Informationskällorna bör alltid uppges.

Ändringsförslag 118
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man,
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att 
tillgängliggöra information till 
allmänheten eller delar av den om 
godkända receptbelagda läkemedel i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
avdelning. Sådan information ska inte 
betraktas som reklam vid tillämpningen av 
avdelning VIII.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att en innehavare av ett godkännande för försäljning som vill informera 
allmänheten om sin produkt gör det själv, så att man kan undvika problem med 
ansvarsfördelningen i fall av lagöverträdelser.

Ändringsförslag 119
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100 a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Hälso- och sjukvårdspersonal som 
under en offentlig sammankomst, i tryck 
och/eller via sändningsmedier informerar 
om läkemedel eller medicintekniska 
produkter ska avge en offentlig 
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intresseförklaring, till exempel om sina 
eventuella ekonomiska kopplingar till 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller till en tredje man som 
agerar på uppdrag av vederbörande. Här 
ingår också tillhandahållande av 
konsulttjänster och teknisk rådgivning om 
produkten eller produkterna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 120
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna avdelning ska inte omfatta 
följande:

utgår

a) Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.
b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter.

Or. en

Motivering

För att skapa enhetlighet och överensstämmelse med de i förslaget angivna målen och på ett 
bättre sätt säkerställa att informationen inte är av reklamkaraktär bör de bestämmelser som 
anges i leden a och b omfattas av avdelning VIII.
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Ändringsförslag 121
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är överflödigt eftersom det täcks av artikel 86.2.

Ändringsförslag 122
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

utgår

Or. en

Motivering

För att texten ska vara sammanhängande och framför allt tydlig mellan avdelning VIII och 
VIIIa bör bestämmelsen (”information” från innehavaren av godkännandet för försäljning 
som berör människans hälsa eller sjukdom) även framöver uppfattas som ett undantag från 
reklamförbudet (artikel 86.2 i nuvarande direktiv 2001/83/EG, konsoliderad version) och 
omfattas av avdelning VIII.



AM\817858SV.doc 69/183 PE441.215v02-00

SV

Ändringsförslag 123
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter.

utgår

Or. en

Motivering

Material som innehavaren av godkännandet för försäljning tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till patienter bör inte uteslutas från ”Information till 
allmänheten om receptbelagda läkemedel”. Det finns ingen anledning att inte övervaka detta. 
Hälso- och sjukvårdspersonal bör inte utnyttjas för spridning av reklam.

Ändringsförslag 124
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter.

utgår

Or. en

Motivering

Tryckt material som tillhandahålls hälso- och sjukvårdspersonal för spridning till patienter 
bör följa samma kriterier som andra sätt att sprida information på. Därför vore det rimligt att 
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denna typ av material också omfattades av denna avdelning. Hälso- och sjukvårdspersonal 
skulle också kunna påverkas av material som innehåller reklam. Det finns inget objektivt skäl 
till att material som företag tillhandahåller hälso- och sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter inte skulle omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

Ändringsförslag 125
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter.

b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

Det är oacceptabelt att utesluta material som innehavaren av godkännandet för försäljning 
tillhandahåller patienter genom hälso- och sjukvårdspersonal. Den här avdelningen kan 
därför bara utesluta material som enbart tillhandahålls hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ändringsförslag 126
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Sakliga och informativa meddelanden 
(däribland meddelanden eller uttalanden 
av det slag som görs till 
medieorganisationer, antingen som svar 
på en direkt förfrågan eller i form av 
spridning av sådan information genom 



AM\817858SV.doc 71/183 PE441.215v02-00

SV

konferenser eller skriftliga 
pressmeddelanden och meddelanden eller 
rapporter till aktieägare och/eller 
tillsynsmyndigheter) och referensmaterial 
som avser en läkemedelsprodukt, som till 
exempel kan gälla ändringar av 
förpackningar, varningar för 
ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger, prislistor 
och återbetalning, förutsatt att dessa inte 
är avsedda att göra reklam för ett enskilt 
läkemedel.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag sammanhänger med ändringsförslaget till artikel 86.2 och syftar till att 
förtydliga direktivets tillämpningsområde. Innehavare av godkännande för försäljning bör 
tillåtas att tillhandahålla viss information. Aktiemarknadsbestämmelser kräver att företag 
håller investerarna väl underrättade om viktiga förändringar, och de anställda måste 
informeras om förändringar inom företagen. Detta måste anges så att sådan information kan 
tillhandahållas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 127
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Material som tillhandahålls hälso-
och sjukvårdspersonal för eget bruk.

Or. en

Motivering

Man bör se till att information som tillhandahålls hälso- och sjukvårdspersonal för eget bruk 
inte omfattas av direktivet.
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Ändringsförslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100aa
Nationella myndigheter i samarbete med 
industrin, hälso- och sjukvårdspersonal 
och patientorganisationer ska organisera 
informationskampanjer i syfte att 
förbättra hälsokompetensen hos 
allmänheten eller delar av den eller att 
främja en hälsosam livsstil. Sådana 
informationskampanjer kan bland annat 
omfatta riskerna med förfalskade 
läkemedel, rationell användning av 
läkemedel, patienters rättigheter när de 
deltar i kliniska prövningar eller god 
förvaltning (öppenhet, möjliga 
intressekonflikter), men ska inte omfatta 
några reklampåståenden.

Or. en

Motivering

Ur folkhälsosynpunkt kunde det vara mycket nyttigt och till gagn för patienterna om de 
nationella myndigheterna anordnade informationskampanjer för att främja 
hälsokompetensen. För att sådana kampanjer ska bli så bra som möjligt, och för att 
säkerställa att de verkligen når patienterna, bör de nationella myndigheterna även dra nytta 
av den expertis som läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvårdspersonal och 
patientorganisationer har att erbjuda.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – inledningen och led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande typ av information om godkända 
receptbelagda läkemedel får spridas av
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den:

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska, när det gäller godkända 
receptbelagda läkemedel, tillgängliggöra 
produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med behöriga 
myndigheters godkännande, samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport till allmänheten eller 
delar av den. En faktaruta om läkemedlet 
ska anbringas på bipacksedeln. Den 
information som ges i faktarutan ska vara 
tydligt läsbar, framhävd och tydligt skilja 
sig från resten av texten. Faktarutan ska 
innehålla en kort beskrivning av 
nödvändiga fakta om läkemedlet för att 
patienten ska förstå hur det ska användas, 
möjliga risker och hur det ska appliceras 
på ett säkert och korrekt sätt. Det ska 
också finnas en kort resumé av resultaten 
av de kliniska prövningarna. Innan den 
levereras ska faktarutan godkännas av 
behörig myndighet och innan ett sådant 
godkännande ska patientorganisationer 
höras på ett lämpligt sätt för att se till att 
den utformas på ett sätt som passar 
patienterna. Denna information ska 
tillgängliggöras i såväl elektronisk som 
tryckt form på samtliga EU-språk och i ett 
format som är lättillgängligt för personer 
med funktionshinder.

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med behöriga 
myndigheters godkännande, samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport.

Or. en

Motivering

Direktivet måste vara inriktat på patienterna. Innehavarna av godkännande för försäljning 
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måste därför tillgängliggöra information utan försäljningssyfte om läkemedel för patienterna 
och allmänheten enligt principen att det är de som efterfrågar informationen som ska få den, 
alltså att de patienter och andra människor som söker information också får tillgång till den 
(”pull-principen”, i motsats till ”push-principen” som innebär att innehavarna av 
godkännande för försäljning sprider informationen till alla patienter och till den breda 
allmänheten).

Ändringsförslag 130
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande typ av information om godkända 
receptbelagda läkemedel får spridas av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den:

Följande dokument om godkända 
receptbelagda läkemedel får
tillgängliggöras av innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten eller delar av den:

Or. en

Motivering

Den nuvarande lydelsen aktualiserar frågan om definition av reklam och information. Det är 
därför lämpligare att hänvisa till ”dokument”.

Ändringsförslag 131
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande typ av information om godkända 
receptbelagda läkemedel får spridas av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 

Följande dokument om godkända 
receptbelagda läkemedel får
tillgängliggöras av innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
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den: allmänheten eller delar av den:

Or. en

Motivering

Samtidigt som det är obligatoriskt för behöriga myndigheter att tillhandahålla viss 
information, bör detta tillhandahållande vara frivilligt för innehavare av godkännande för 
försäljning.

Ändringsförslag 132
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande typ av information om godkända 
receptbelagda läkemedel får spridas av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den:

Följande typ av information om godkända 
receptbelagda läkemedel får
tillgängliggöras av innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten eller delar av den på deras 
webbsidor:

Or. en

Ändringsförslag 133
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln, 
i enlighet med behöriga myndigheters 
godkännande, samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport.

a) Produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med behöriga 
myndigheters godkännande, samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters bedömningsrapport.
Denna information ska presenteras i form 
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av en lista i alfabetisk ordning eller 
sorterad enligt behandlingsklass och ska 
inte åtföljas av bilder eller ytterligare 
information. Den ska omfatta en 
deklaration om att samma information 
finns tillgänglig på behörig myndighets 
webbsida och på Europeiska 
läkemedelsmyndighetens webbsida. 
Dokumenten ska göras tillgängliga i 
PDF-format som på ett troget sätt återger 
den officiellt godkända informationen 
som de behöriga myndigheterna har ställt 
samman.

Or. en

Ändringsförslag 134
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln, 
i enlighet med behöriga myndigheters 
godkännande, samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport.

a) Produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med behöriga 
myndigheters godkännande, samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters bedömningsrapport.

Denna information ska presenteras i form 
av en lista i alfabetisk ordning eller 
sorterad enligt behandlingsklass och ska 
inte åtföljas av bilder eller ytterligare 
information, förutom en deklaration om 
att samma information finns tillgänglig 
på behörig nationell myndighets webbsida 
eller Europeiska läkemedelsmyndighetens 
webbsida.
Den ska göras tillgänglig i PDF-format
som på ett troget sätt återger den officiellt 
godkända informationen som de behöriga 
myndigheterna har ställt samman.
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Or. en

Motivering

Officiellt godkänd information bör finnas tillgänglig i alla medlemsstater. För att den inte ska 
användas i marknadsföringssyfte måste man se till att den presenteras neutralt. Informationen 
bör vara identisk med den officiellt godkända och människor bör informeras om att samma 
information finns tillgänglig på de behöriga myndigheternas webbsidor som tillhandahåller 
information om alla produkter, inte bara det aktuella läkemedelsföretagets.

Ändringsförslag 135
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln, 
i enlighet med behöriga myndigheters 
godkännande, samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport.

a) Produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med behöriga 
myndigheters godkännande, samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters bedömningsrapport.
Denna information bör tillgängliggöras 
på lika villkor i alla medlemsstater i såväl 
elektronisk som tryckt form och i ett 
format som är lättillgängligt för personer 
med funktionshinder. Representativa 
patientorganisationer ska vara delaktiga i 
utformningen av denna information och i 
att göra den tillgänglig för patienter.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 136
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln, 
i enlighet med behöriga myndigheters 
godkännande, samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport.

a) Den senaste produktresumén, 
märkningen och bipacksedeln, i enlighet 
med behöriga myndigheters godkännande,
samt den offentligt tillgängliga versionen 
av behöriga myndigheters 
bedömningsrapport.

Or. en

Motivering

Det bör uttryckligen påpekas att endast den senaste informationen ska tillgängliggöras.

Ändringsförslag 137
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver 
inslagen i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport, men presenteras på 
annat sätt.

utgår

Or. en
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Motivering

En omformulerad version av bipacksedeln riskerar att avvika från originalet. Vi bör i stället 
koncentrera oss på att göra den officiella bipacksedeln mer lättläst.

Ändringsförslag 138
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver 
inslagen i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport, men presenteras på 
annat sätt.

utgår

Or. fr

Motivering

Man måste förhindra möjligheten att tillhandahålla bara en del av produktresumén eller 
bipacksedeln för läkemedlet. Dessutom finns det risk för att information som presenteras på 
flera olika sätt skapar mer förvirring bland patienterna.

Ändringsförslag 139
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver 
inslagen i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, märkningen och 

utgår
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bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport, men presenteras på 
annat sätt.

Or. en

Motivering

Fritt formulerad information behövs icke.

Ändringsförslag 140
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver 
inslagen i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport, men presenteras på 
annat sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 141
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver 
inslagen i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, märkningen och 

utgår
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bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport, men presenteras på 
annat sätt.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga uppgifter är offentliga uppgifter och bör göras tillgängliga för oberoende 
forskare som vill granska dem för att på ett tidigt stadium upptäcka säkerhetsrisker. Att tillåta 
läkemedelsindustrin att upprätta dokument med bara vissa delar av produktresumén och 
skapa en ”fritt formulerad” bipacksedel är inte effektivt. Det kan också bli förvirrande med 
två typer av bipacksedlar, en officiellt godkänd och en som skrivits om av tillverkaren, 
eftersom det kommer att leda till spridning av reklambudskap på receptbelagda läkemedel 
och till ökad administrativ börda för hälsomyndigheterna.

Ändringsförslag 142
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver 
inslagen i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport, men presenteras på 
annat sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Stora ansträngningar görs av nationella och europeiska myndigheter (samråd med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten om mallen för bipacksedeln) och av kommissionen 
(förslaget om säkerhetsuppföljning av godkända läkemedel) för att förbättra bipacksedlarna. 
Läkemedelsföretag satsar också mycket på att tillverka användarvänligare bipacksedlar med 
hjälp av kundundersökningar. Det finns ett behov av att förbättra den officiellt godkända 
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informationen och att se till att den blir mer lättillgänglig, men det finns ingen anledning att 
lägga ytterligare resurser på tillverkning och kontroll av fritt formulerade bipacksedlar. Att 
både ha en officiellt godkänd bipacksedel och en fritt formulerad skulle förvirra 
konsumenterna.

Ändringsförslag 143
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver inslagen
i sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln 
för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på annat sätt.

b) Information som inte går utöver inslagen 
i produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters bedömningsrapport, 
men presenteras på ett begripligt sätt för 
allmänheten eller delar av den, utan att 
informationens kvalitet och tillförlitlighet 
äventyras. Anledningen till att presentera 
informationen på annat sätt ska klart 
motiveras.

Or. en

Motivering

Det måste understrykas att informationen bör presenteras på ett begripligt språk utan att 
kvaliteten för den skull äventyras. Med tanke på att den här informationen redan finns och 
presenteras på ett fastställt vis bör det dessutom finnas starka skäl varför den ska ges på ett 
annat sätt, så att inte allmänheten förvirras.

Ändringsförslag 144
Philippe Juvin

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver inslagen 
i sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln 
för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på annat sätt.

b) Information som inte går utöver inslagen 
i sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln 
för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på ett patienttillvänt sätt som 
inte inskränker på den omfattande och 
opartiska karaktären hos den information 
som tillhandahålls.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra bipacksedeln för att bättre kunna informera patienter och 
allmänhet om läkemedel. Men att ge innehavare av godkännande för försäljning möjlighet att 
presentera informationen på ett annat sätt kan förvirra patienterna och allmänheten och leda 
till att innehavarna av godkännande för försäljning ger partisk information (t.ex. 
utelämnande av information, betoning på ett läkemedels fördelar och förringande av 
riskerna). Därför är det viktigt att understryka att informationen kan göras tillgänglig på ett 
mer patienttillvänt sätt, så länge detta inte äventyrar kvaliteten på informationen.

Ändringsförslag 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver inslagen 
i sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln 
för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på annat sätt.

b) Information som inte går utöver inslagen 
i produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters bedömningsrapport, 
men presenteras på ett begripligt sätt för 
allmänheten eller delar av den, utan att 
informationens kvalitet och tillförlitlighet 
äventyras.
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Or. en

Motivering

Det bör klargöras att en presentation av information på ett annat sätt måste innebära att den 
görs mer lättbegriplig för patienten i den meningen att den underlättar för patienterna att 
tillgodogöra sig den.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information som inte går utöver inslagen 
i sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln 
för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på annat sätt.

b) Information som inte går utöver inslagen 
i produktresumén, märkningen och 
bipacksedeln för läkemedlet samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters bedömningsrapport.

Or. en

Motivering

Läkemedelsindustrin bör inte ha frihet att producera fritt formulerade bipacksedlar, vilka 
skulle öppna dörrarna för selektiv information och leda till en situation där vi har två typer 
av sedlar i omlopp: den officiellt godkända och den fritt formulerade versionen. Tvärtom bör 
den officiella versionen förbättras och göras mer tillgänglig för patienterna. Särskilt artikel 
59 i direktivet, som fastställer bipacksedelns innehåll, bör göras så bra som möjligt för att 
bipacksedelns kvalitet och klarhet ska förbättras.

Ändringsförslag 147
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bipacksedeln.

Or. en

Motivering

Det är ineffektivt att tillåta att läkemedelsbolagen utarbetar dokument där enbart vissa delar 
av produktresumén anges utan de andra uppgifter som behövs för att de ska vara fullt ut 
begripliga och att de utarbetar en fritt formulerad bipacksedel. Det kan också skapa 
förvirring om det förekommer två olika typer av bipacksedlar, en godkänd officiell och en 
omarbetad version som tillverkaren tagit fram. Risken är att detta medför att det sprids 
reklam om receptbelagda läkemedel till allmänheten och att hälsovårdsmyndigheterna 
påläggs en administrativ börda.

Ändringsförslag 148
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan 
gälla förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

utgår

Or. en

Motivering

Detta led är överflödigt eftersom artikel 86 i det nuvarande direktiv 2001/83/EG redan tillåter 
”faktamässiga och informativa meddelanden (…) förutsatt att de inte innehåller några 
påståenden om läkemedlen” (ändringsförslag 11 föreslår att information om läkemedlets 
miljörisker ska läggas till). Det är viktigt att behålla ”förutsatt att de inte innehåller några 
påståenden om läkemedlen” så att förbudet för direktreklam till konsumenter kan behållas.
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Ändringsförslag 149
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan 
gälla förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är delvis överflödigt eftersom det täcks av artikel 86.2. Författaren föreslår att man för 
in information om miljöinverkan i artikel 86.2, vilket skulle göra denna bestämmelse helt 
överflödig.

Ändringsförslag 150
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan 
gälla förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

c) Information om bortskaffandet av 
oanvända läkemedel eller 
läkemedelsavfall samt en hänvisning till 
eventuella befintliga insamlingssystem.

Or. en

Motivering

Man måste klargöra betydelsen av informationen om läkemedlets miljöinverkan. Andra delen 
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av punkten bör strykas eftersom den är oförenlig med artikel 86 i gällande lagstiftning som 
redan medger ”faktamässiga och informativa meddelanden och referensmaterial som till 
exempel kan gälla förändringar av förpackningar, varningar för ogynnsamma reaktioner som 
ingår i de allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga om läkemedel, produktkataloger och 
prislistor, förutsatt att de inte innehåller några påståenden om läkemedlen” och som inte 
omfattas av avdelning VIII.

Ändringsförslag 151
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan 
gälla förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

c) Information om bortskaffandet av 
oanvända läkemedel eller 
läkemedelsavfall samt en hänvisning till 
eventuella befintliga insamlingssystem, 
förutsatt att inget produktspecifikt 
påstående görs.

Or. en

Motivering

Man måste klargöra betydelsen av informationen om läkemedlets miljöinverkan och se till att 
inga produktspecifika påståenden görs. Punktens andra stycke bör utgå. Som det hänvisas till 
i led c i den föreslagna artikel 100b kan detta leda till påståenden som ”I dag sänker vi priset 
på det receptbelagda läkemedlet XH med 20 procent”. Eller: ”Den nya LK-asken innehåller 
nu 30 tabletter mer än tidigare”. Detta bör undvikas eftersom det helt klart skulle röra sig om 
reklam.

Ändringsförslag 152
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, tillgänglighet och pris samt 
sakliga, informativa meddelanden, under 
förutsättning att det inte görs någon 
jämförelse med någon tidigare situation 
eller något annat läkemedel av samma 
slag, och referensmaterial om ett 
läkemedel som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar, 
återbetalning eller varningar för 
ogynnsamma reaktioner.

Or. en

Motivering

Det behövs vissa förtydliganden i fråga om information om pris och återbetalning, så att 
innehavare av godkännande för försäljning inte gör jämförelser med tidigare situationer och 
andra, liknande produkter som skulle påverka patienternas val. Detta görs för att se till att 
informationen är objektiv och saklig och inte ger något köpincitament. Det vore också nyttigt 
att ta med uppgifter om återbetalning i förteckningen som ett exempel på saklig information 
som bör vara tillåten i enlighet med denna regel.

Ändringsförslag 153
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan och referensmaterial som till 
exempel kan gälla förändringar av 
förpackningar eller varningar för 
ogynnsamma reaktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner, 
interaktioner och kontraindikationer.

Or. en

Motivering

Interaktioner och kontraindikationer är lika viktiga som varningar för ogynnsamma 
reaktioner.

Ändringsförslag 155
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Periodiska säkerhetsrapporter.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga uppgifter är offentliga uppgifter och bör göras tillgängliga för oberoende 
forskare som vill granska dem för att på ett tidigt stadium upptäcka säkerhetsrisker. Att tillåta 
läkemedelsindustrin att upprätta dokument med bara vissa delar av produktresumén och 
skapa en ”fritt formulerad” broschyr är inte effektivt. Det kan också bli förvirrande med två 
typer av bipacksedlar, en officiellt godkänd och en som skrivits om av tillverkaren, eftersom 
det kommer att leda till spridning av reklambudskap på receptbelagda läkemedel och till ökad 
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administrativ börda för hälsomyndigheterna.

Ändringsförslag 156
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

utgår

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning bör inte kunna tillhandahålla information om 
resultaten av vetenskapliga observationsstudier, eftersom dessa är oreglerade och ofta ges i 
reklamsyfte.

Ändringsförslag 157
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 

utgår
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samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

Or. en

Motivering

 Enligt kommissionen är vetenskapliga observationsstudier ofta av bristfällig kvalitet och inte 
sällan av reklamkaraktär. All relevant information om undersökningar finns i bipacksedeln 
och produktresumén. Dessa ingår i det registreringsunderlag som ska godkännas. Det finns 
ingen anledning att låta läkemedelsindustrin välja ut viss information frikopplad från sitt 
sammanhang. All information behövs för full förståelse. Att presentera ett specifikt läkemedel 
bör anses vara reklam.

Ändringsförslag 158
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt kommissionen (se offentligt samråd om säkerhetsövervakning, punkt 3.2.5) är 
vetenskapliga observationsstudier ofta är av bristfällig kvalitet och inte sällan av 
reklamkaraktär. De bör därför inte användas för att informera allmänheten. Att presentera ett 
specifikt läkemedel som ett sätt att förebygga eller behandla en sjukdom bör anses vara 
reklam.
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Ändringsförslag 159
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

utgår

Or. en

Motivering

Punkten handlar om information som inte godkänts av behöriga myndigheter och utgör en 
dold direktinformation som kan leda till icke-avsedd användning. Enligt kommissionen är 
vetenskapliga observationsstudier ofta av bristfällig kvalitet och inte sällan av 
reklamkaraktär. All relevant information om undersökningar finns i bipacksedeln och 
produktresumén. Dessa ingår i det registreringsunderlag som ska godkännas. Det finns ingen 
anledning att låta läkemedelsindustrin välja ut viss information från produktresumén 
frikopplad från sitt sammanhang, eftersom risken finns att reklam sprids till allmänheten.

Ändringsförslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 

utgår
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samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avser information som inte godkänts av de behöriga myndigheterna i 
samband med registreringen av läkemedlet och som de facto är dold icke-efterfrågad 
information, s.k. push-information. All relevant information om undersökningar finns i 
bipacksedeln och produktresumén. Dessa ingår i det registreringsunderlag som ska 
godkännas.

Ändringsförslag 161
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande 
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

d) Annan läkemedelsinformation som
avses i denna avdelning och uppfyller de 
kriterier som fastställs i artikel 100d och 
som inte ger företräde åt något enskilt 
läkemedel.

Or. en

Motivering

Den föreslagna textens lydelse är svår att förstå och tillämpa praktiskt. Den skulle leda till 
olika praxis i medlemsstaterna. Den skulle också äventyra informationen om kliniska 
prövningar som finns öppet tillgänglig i databaser, vilket skulle vara klart till skada för 
befolkningens hälsa och inte kan ligga i någons intresse.
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Ändringsförslag 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medicinsk produktrelaterad 
information om vetenskapliga 
observationsstudier eller åtföljande
åtgärder för förebyggande och medicinsk 
behandling eller information som 
presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

d) Åtgärder för förebyggande och 
medicinsk behandling. Sådan information
ska kontrolleras av 
läkemedelsmyndigheten innan den 
tillgängliggörs, i enlighet med 
artikel 20b.1 i förordning (EG) 
nr 726/2004.

Or. en

Ändringsförslag 163
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Övriga uppgifter om de receptbelagda 
läkemedel som avses i denna avdelning, 
såsom resultat av farmaceutiska och 
prekliniska undersökningar eller kliniska 
prövningar som uppfyller de kriterier som 
anges i artikel 100d och som inte ger 
företräde åt något enskilt läkemedel.

Or. en

Motivering

Patienterna bör ha möjlighet att ta del av information om farmaceutiska och prekliniska 
undersökningar och kliniska prövningar. Eftersom sådana undersökningar och prövningar är 
kommersiellt känsliga kan företagen inte åläggas en skyldighet att tillhandahålla dessa 
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uppgifter. Däremot bör de ha möjlighet att göra det efter eget gottfinnande.

Ändringsförslag 164
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100b – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Prekliniska och kliniska uppgifter om 
produkten.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga uppgifter är offentliga uppgifter och bör göras tillgängliga för oberoende 
forskare som vill granska dem för att på ett tidigt stadium upptäcka säkerhetsrisker. Att tillåta 
läkemedelsindustrin att upprätta dokument med bara vissa delar av produktresumén och 
skapa en ”fritt formulerad” broschyr är inte effektivt. Det kan också bli förvirrande med två 
typer av bipacksedlar, en officiellt godkänd och en som skrivits om av tillverkaren, eftersom 
det kommer att leda till spridning av reklambudskap på receptbelagda läkemedel och till ökad 
administrativ börda för hälsomyndigheterna. 

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television. Den ska endast vara tillgänglig 

Information om godkända receptbelagda 
läkemedel som har godkänts av behöriga 
myndigheter och som tillgängliggörs av
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio,
television eller i dagstidningar, tidskrifter 
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via följande kanaler: och liknande publikationer. Innehavaren 
av godkännandet för försäljning ska ha 
rätt att tillgängliggöra sådan information 
som godkänns i artikel 100b på Internet. 
Denna information ska inte delges 
allmänheten eller delar av den om den 
inte efterfrågas aktivt och ska endast vara 
tillgänglig via följande kanaler:

Or. en

Ändringsförslag 166
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television. Den ska endast vara tillgänglig
via följande kanaler:

Information om godkända receptbelagda 
läkemedel som tillgängliggörs av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på tv, webb-tv, 
i videosändningsmaterial, dagstidningar, 
tidskrifter och liknande publikationer,
eller på radio. Informationen ska endast 
vara tillgänglig på webbplatser som tillhör 
innehavare av godkännande för 
försäljning, i syfte att förhindra att icke 
efterfrågat material aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den.

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivs sprids till allmänheten 
eller delar av den.
c) Skriftliga svar på förfrågan om 
information från allmänheten.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 167
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om godkända receptbelagda
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller 
television. Den ska endast vara tillgänglig
via följande kanaler:

Dokumentation om godkända 
receptbelagda läkemedel ska enbart 
tillgängliggöras av innehavaren av
godkännandet för försäljning via dennes 
webbplats.

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.
b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat 
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material som aktivs sprids till allmänheten 
eller delar av den.
c) Skriftliga svar på förfrågan om 
information från allmänheten.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 168
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om godkända receptbelagda
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

Information om godkända receptbelagda
läkemedel som tillgängliggörs av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på tv, 
webbplatser, radio eller i dagstidningar, 
tidskrifter och liknande publikationer. 
Den ska endast vara tillgänglig via följande 
kanaler:

Or. en

Motivering

Webbplatser bör läggas till denna förteckning, eftersom detta är ett populärt sätt att 
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kommunicera med allmänheten.

Ändringsförslag 169
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om godkända receptbelagda
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

Information om godkända receptbelagda
läkemedel som tillgängliggörs av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på tv, webb-tv, 
i videosändningsmaterial, dagstidningar, 
tidskrifter och liknande publikationer,
eller på radio. Den ska endast vara 
tillgänglig via följande kanaler:

Or. en

Motivering

Läkemedelsinformation till allmänheten från innehavaren av godkännandet för försäljning 
ska ske via särskilda kommunikationskanaler, däribland innehavarens webbplatser, så att 
allmänheten, när den söker information om ett läkemedel, lätt ska veta var den ska söka och 
vara medveten om att informationskällan är innehavaren av godkännandet för försäljning. 
När information sprids via tv, webb-TV, radio eller hälsorelaterade publikationer är 
patienterna inte skyddade mot sådan icke efterfrågad information, varför sådan spridning inte 
bör tillåtas. Videosändningar på webbplatser kan ofta innehålla dold reklam och bör därför 
inte tillåtas.

Ändringsförslag 170
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om godkända receptbelagda
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

Information om godkända receptbelagda
läkemedel som tillgängliggörs av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio,
television eller tryckta medier. Den ska 
endast vara tillgänglig via följande kanaler:

Or. en

Motivering

Tryckt material som tillhandahålls för spridning till patienter är inte något lämpligt sätt att 
sprida information om receptbelagda läkemedel på. Detta skulle utgöra s.k. push-information, 
medan direktivet bör begränsas till sådan information som patienten aktivt söker. Möjligheten 
att sprida information genom tryckta medier bör därför strykas.

Ändringsförslag 171
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

utgår

Or. en

Motivering

Information som tillhandahålls i hälsorelaterade publikationer utgör en icke efterfrågad typ 
av information. Därför är detta inte någon lämplig spridningskanal.
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Ändringsförslag 172
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionsledamot Verheugen nämnde tidigare att alla publikationer med en hälsospalt 
kan klassificeras som hälsorelaterade. Hälsospalter finns i nästan varje medium, från 
tabloidpress till kvalitetspress. Detta skulle öppna för reklam i tryckta medier. Detta led är 
det mest uppenbara beviset på hur dåligt underbyggt detta förslag är. Tryckta medier skulle 
säkert vilja ha en ny och viktig kund, men detta kan inte ligga i folkhälsans intresse.

Ändringsförslag 173
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

utgår

Or. en

Motivering

Information som tillhandahålls i hälsorelaterade publikationer utgör en icke efterfrågad typ 
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av information. Därför är detta inte någon lämplig spridningskanal.

Ändringsförslag 174
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

utgår

Or. en

Motivering

Information till allmänheten om receptbelagda läkemedel från innehavaren av godkännandet
för försäljning ska ske enbart via särskilda kommunikationskanaler, däribland innehavarens 
webbplatser, så att allmänheten, när den söker information om ett läkemedel, lätt ska veta var 
den ska söka och vara medveten om att informationskällan är innehavaren av godkännandet
för försäljning. När information exempelvis sprids via hälsorelaterade publikationer är 
patienterna inte skyddade mot sådan icke efterfrågad information och därför bör sådan 
spridning inte tillåtas.

Ändringsförslag 175
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 

a) Broschyrer, foldrar och annat slags 
tryckt information, inklusive
hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i kommissionens riktlinjer om 
tillåtna informationsformer, med 
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eller delar av den. undantag för icke efterfrågat material som 
aktivt sprids till allmänheten eller delar av 
den.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som menas med hälsorelaterade publikationer och detta kommer troligtvis 
att leda till olika praxis. Tryckt material är och förblir emellertid ett viktigt sätt att besvara 
patient- och medborgarkraven på bättre tillgång till information om receptbelagda läkemedel 
(t.ex. befolkningsgrupper utan tillgång till Internet), förutsatt att allmänheten vill ha den. Det 
är viktigt att förtydliga att sådant material kan tillhandahållas, liksom annat material som 
enskilda medlemsstater styr över, samtidigt som man utesluter push-information om 
läkemedel via de klassiska mediekanalerna.

Ändringsförslag 176
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

a) Broschyrer, foldrar, audiovisuell 
information och annat slags tryckt 
information, inklusive hälsorelaterade 
publikationer enligt definitionen i den 
medlemsstat där de ges ut, med undantag 
för icke efterfrågat material som aktivt 
sprids till allmänheten eller delar av den.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som menas med hälsorelaterade publikationer och detta kommer troligtvis 
att leda till olika praxis. Tryckt material och andra kommunikationsmedel (t.ex. cd-rom-skivor 
för säker och effektiv användning av läkemedel) är och förblir ett viktigt sätt att besvara 
patient- och medborgarkraven på bättre tillgång till information om receptbelagda läkemedel 
(t.ex. befolkningsgrupper utan tillgång till Internet). Det är viktigt att förtydliga att sådant 
material kan tillhandahållas, liksom annat material som enskilda medlemsstater styr över, 
samtidigt som man utesluter push-information om läkemedel via de klassiska mediekanalerna.
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Ändringsförslag 177
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i kommissionens riktlinjer om 
tillåtna informationsformer, exempelvis 
broschyrer, foldrar och annat slags tryckt 
information, däribland fackgranskade 
medicinska tidskrifter, med undantag för 
icke efterfrågat material som aktivt sprids 
till allmänheten eller delar av den.

Or. en

Motivering

Direktivets syfte är att åtgärda att patienter i Europa inte har jämlik tillgång till information. 
Därför bör det finnas en gemensam definition av hälsorelaterade publikationer. Av 
ändringsförslagen framgår tydligt att hälsorelaterade publikationer inte omfattar 
massmedier.

Ändringsförslag 178
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i den medlemsstat där de ges 
ut, med undantag för icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
eller delar av den.

a) Hälsorelaterade publikationer enligt 
definitionen i de europeiska riktlinjerna 
om tillåtna informationsformer, med 
undantag för icke efterfrågat material som 
aktivt sprids till allmänheten eller delar av 
den.
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Or. en

Motivering

Genom att låta olika medlemsstater definiera ”hälsorelaterade publikationer” kommer ett av 
direktivets grundläggande syften (att åtgärda att patienter i Europa inte har jämlik tillgång 
till information (skäl 3)) inte att kunna uppnås. De europeiska riktlinjerna om tillåtna 
informationsformer, som föreslås i artikel 100g.2, kommer att ge lika tillgång till information 
för alla patienter i alla EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 179
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) Webbplatser och andra elektroniska 
arkiv som innehåller information om 
läkemedel, med undantag för icke
efterfrågad spridning till allmänheten
genom masskommunikation som e-post 
och textmeddelanden till ett flertal 
mottagare.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att tillhandahållandet av högkvalitativ information som inte är reklam i 
elektroniska arkiv, som i strikt mening inte är webbsidor, är tillåtet. Det finns redan 
elektroniska kommunikationsmedier som inte är webbsidor men genom vilka 
informationssökare kan få tillgång till referensinformation (t.ex. informationstexter på text-tv 
eller via telefonsystem). Internet är också på väg att bli mer dynamiskt och utvecklas till att 
innehålla mer än rena statiska webbplatser. Det är viktigt att direktivet anpassas till 
framtiden.

Ändringsförslag 180
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) Webbplatser och andra elektroniska 
arkiv som innehåller information, med 
undantag för icke efterfrågad spridning till 
allmänheten genom masskommunikation 
som e-post och textmeddelanden till ett 
flertal mottagare.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att tillhandahållandet av högkvalitativ information som inte är reklam i 
elektroniska arkiv (inte i strikt mening webbsidor) är tillåtet. Det är viktigt att direktivet 
anpassas till framtiden i takt med att Internet blir mer dynamiskt och utvecklas till att 
innehålla mer är statiska webbplatser. Bara tillhandahållandet av information som 
patienterna själva söker (”pull”) är acceptabelt, medan däremot serverutsänd icke 
efterfrågad push-information inte är det. Hänvisningen till masskommunikationer framhäver 
skillnaden mellan serverutsänd push-information utan direkt klientstyrning och att aktivt söka 
informationen själv (”pull”-information) och stärker förbudet mot oönskad 
informationsspridning.

Ändringsförslag 181
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) De webbplatser som innehavaren av 
godkännandet för försäljning har om 
läkemedel, med undantag för icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den.

Or. fr
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Motivering

Läkemedelsinformationen bör inte spridas på vilken webbplats som helst. Innehavaren av 
godkännandet för försäljning är ansvarig för det innehåll som publiceras på Internet.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) Webbplatser som tillhör innehavare av 
godkännande för försäljning och som 
informerar om läkemedel, med undantag 
för icke efterfrågat material som aktivs 
sprids till allmänheten eller delar av den.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att läkemedelsinformation utan försäljningssyfte som innehavare av 
godkännande för försäljning gör tillgänglig för allmänheten bör offentliggöras på dessa 
innehavares webbplatser.

Ändringsförslag 183
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) Webbplatser som tillhör innehavare av 
godkännande för försäljning och som 
informerar om läkemedel, med undantag 
för icke efterfrågat material som aktivs 
sprids till allmänheten eller delar av den.
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Or. en

Motivering

Det är oerhört viktigt att patienten omedelbart ser vem webbplatsoperatören är. Öppenhet är 
här av yttersta vikt: patienten måste få veta vem upphovsmannen till informationen är (t.ex. 
läkemedelsföretag, hälso- och sjukvårdspersonal, försäkringsgivare på hälsoområdet) och 
dessutom är det viktigt att kunna skilja på lagliga och olagliga webbplatser.

Ändringsförslag 184
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) Webbplatser som tillhör innehavare av 
godkännande för försäljning och som 
informerar om läkemedel, med undantag 
för icke efterfrågat material som aktivs 
sprids till allmänheten eller delar av den.

Or. en

Ändringsförslag 185
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Skriftliga svar på förfrågan om 
information från allmänheten.

c) Svar på förfrågan om information från 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Patienterna efterfrågar ofta omedelbara och direkta förtydliganden av information på 
bipacksedeln eller önskar få tilläggsinformation. Ett krav på att svar endast tillåts i skriftlig 
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form skulle medföra förseningar för patienterna, vilket under vissa omständigheter skulle 
kunna påverka deras hälsa negativt. Därför bör det vara möjligt att besvara enskilda 
förfrågningar om läkemedelsinformation antingen muntligen eller skriftligen.

Ändringsförslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – styckena 1a och 1b (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får dessutom, 
om de anser det lämpligt, ge allmänheten 
tillgång till information om läkemedel, 
liksom till annan relevant 
hälsoinformation, genom avtal med 
Internetleverantörer, varigenom dessa gör 
information av allmänt intresse tillgänglig 
i enlighet med artikel 21.4 i 
direktiv 2009/136/EG av den 
25 november 2009 om 
samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.
Sådan information ska göras tillgänglig 
på samma sätt som sker i 
kommunikationer mellan företagen och 
deras abonnenter. Eftersom information 
om läkemedel inte omfattas av artikel 21.4 
i direktiv 2009/136/EG får 
Internetleverantören debitera den 
nationella myndigheten för 
tillgängliggörande av sådan information.

Or. en

Motivering

De meddelanden till allmänheten som avses i direktiv 2009/136/EG gäller elektroniska 
kommunikationstjänster. Information om läkemedel liksom hälsoinformation i bredare 
mening kan dock också vara av allmänt intresse. Eftersom information av detta slag inte 
omfattas av direktivet om samhällsomfattande tjänster föreslås här att den ram som direktivet 
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anger tillämpas på frivilliga avtal mellan Internetleverantörer och nationella myndigheter. 
Denna kommunikationsväg bör endast användas om den nationella myndigheten finner det 
nödvändigt och om det tillför ett mervärde genom att vara mer verkningsfull än andra 
etablerade kommunikationsvägar.

Ändringsförslag 187
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehållet i och presentationen av 
information om godkända receptbelagda 
läkemedel som sprids av innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten eller delar av den ska 
uppfylla följande villkor:

utgår

a) Den måste vara objektiv och neutral. 
Om informationen gäller fördelarna med 
en läkemedelsprodukt ska riskerna med 
den också anges.
b) Patienternas allmänna behov och 
förväntningar måste beaktas.
c) Den måste vara evidensbaserad och 
verifierbar och inbegripa ett uttalande om 
bevisnivån.
d) Den måste vara aktuell och inbegripa 
datum för offentliggörande eller senaste 
översyn av informationen.
e) Den måste vara tillförlitlig, icke 
vilseledande och innehålla korrekta fakta. 
f) Den måste vara begriplig för 
allmänheten eller delar av den.
g) Den måste tydligt ange 
informationskällan och dess författare 
och hänvisa till alla handlingar som den 
bygger på.
h) Den får inte strida mot 
sammanfattningen av produktens 
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egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med berörda 
myndigheters godkännande.

Or. en

Motivering

Dessa ”villkor” är orealistiska och leder inte till användbar patientinformation 
(läkemedelsforumets faktablad om diabetes som skickades ut för samråd i maj 2007 var 
baserat på dessa ”kvalitetskriterier”, och har enhälligt bedömts vara av medioker kvalitet 
och oanvändbart).

Ändringsförslag 188
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehållet i och presentationen av 
information om godkända receptbelagda 
läkemedel som sprids av innehavaren av 
godkännandet för försäljning till 
allmänheten eller delar av den ska 
uppfylla följande villkor:

utgår

a) Den måste vara objektiv och neutral. 
Om informationen gäller fördelarna med 
en läkemedelsprodukt ska riskerna med 
den också anges.
b) Patienternas allmänna behov och 
förväntningar måste beaktas.
c) Den måste vara evidensbaserad och 
verifierbar och inbegripa ett uttalande om 
bevisnivån.
d) Den måste vara aktuell och inbegripa 
datum för offentliggörande eller senaste 
översyn av informationen.
e) Den måste vara tillförlitlig, icke 
vilseledande och innehålla korrekta fakta. 
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f) Den måste vara begriplig för 
allmänheten eller delar av den.
g) Den måste tydligt ange 
informationskällan och dess författare 
och hänvisa till alla handlingar som den 
bygger på.
h) Den får inte strida mot 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med berörda 
myndigheters godkännande.

Or. en

Motivering

Så länge informationen begränsas till officiella dokument behövs inga kvalitetskriterier.

Ändringsförslag 189
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Patienternas allmänna behov och 
förväntningar måste beaktas.

b) Den måste vara lättbegriplig för 
patienten för att bättre motsvara 
patienternas behov.

Or. en

Motivering

Omformulering i syfte att på bättre sätt återspegla ett av förslagets huvudmål, nämligen att 
tillhandahålla information som patienterna vill ha och som bättre motsvarar deras enskilda 
behov.
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Ändringsförslag 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, 
Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inom ett år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, och efter 
offentligt samråd med patient- och 
konsumentorganisationer, läkar- och 
apotekarorganisationer, medlemsstater 
och andra berörda parter, överlämna ett 
utredningsprotokoll till 
Europaparlamentet och rådet om 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
läsbarhet, exakthet och värde för 
allmänheten och vårdpersonalen. Efter 
det att ovanstående uppgifter analyserats 
ska kommissionen om det behövs lägga 
fram vägledande förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
utformning och innehåll för att se till att 
de är en värdefull källa till information 
för allmänheten och vårdpersonalen.

Or. en

Motivering

Det är en prioritet i alla medlemsstater att produktresuméerna och bipacksedlarna ska göras 
mer läsbara, tydliga och begripliga.

Ändringsförslag 191
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information ska omfatta följande: 2. Alla sakliga och informativa 
meddelanden som handlar om godkända 
receptbelagda läkemedel som avses i 
artikel 86.2 och som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten ska omfatta 
följande:

Or. en

Motivering

Man måste se till att inte sakliga och informativa meddelanden används som något slags 
reklam eller för att göra reklam för imagen eller namnet hos innehavaren av godkännandet.

Ändringsförslag 192
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information ska omfatta följande: 2. Alla sakliga och informativa 
meddelanden som handlar om godkända 
receptbelagda läkemedel som avses i 
artikel 86.2 och som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten ska omfatta 
följande:

Or. en

Motivering

Det måste framgå att den här artikeln handlar om sådan information som tillhandahålls av 
innehavaren av godkännandet för försäljning.
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Ändringsförslag 193
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En uppgift om informationen är avsedd
att stödja och inte att ersätta relationen 
mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonal och att patienter bör 
kontakta någon ur den yrkeskåren för 
förtydligande av informationen.

b) En uppgift om att meddelandet är avsett
att stödja och inte att ersätta relationen 
mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonal och att patienter bör 
kontakta någon ur den yrkeskåren för 
förtydligande av informationen.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att inte sakliga och informativa meddelanden används som något slags 
reklam eller för att göra PR för imagen eller namnet hos innehavaren av godkännandet.

Ändringsförslag 194
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En uppgift som anger att informationen
sprids av en innehavare av godkännande 
för försäljning.

c) En uppgift där det inledningsvis anges 
att meddelandet sprids av en innehavare av 
godkännande för försäljning eller för 
dennes räkning.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att inte sakliga och informativa meddelanden används som något slags 
reklam eller för att göra PR för imagen eller namnet hos innehavaren av godkännandet.
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Ändringsförslag 195
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En uppgift som anger att informationen 
sprids av en innehavare av godkännande 
för försäljning.

c) En uppgift som anger att informationen 
sprids av [namnet på innehavaren av 
godkännandet för försäljning].

Or. en

Motivering

Allmänheten brukar inte använda uttrycket ”innehavare av godkännande för försäljning” 
eller förstå vad det betyder. Konsumenterna har rätt att veta vad det bolag heter som betalar 
för att informationen tillhandahålls och som även är ansvarigt för den tillhandahållna 
informationen.

Ändringsförslag 196
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En uppgift som anger att informationen 
sprids av en innehavare av godkännande 
för försäljning.

c) En uppgift som anger att informationen 
görs tillgänglig av en namngiven 
innehavare av godkännande för försäljning 
eller för dennes räkning.

Or. en

Motivering

En tredje part som fungerar som ombud för innehavaren av godkännandet för försäljning kan 
åta sig spridningen. De som läser detta uttalande känner eventuellt inte till termen 
”innehavare av godkännande för försäljning”. En uppgift som innehåller namnet på 
innehavaren av godkännandet för försäljning är mer meningsfull och begripligare.
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Ändringsförslag 197
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En post- eller e-postadress dit 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.

d) En post- eller e-postadress dit 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
eller begära ytterligare information från
innehavaren av godkännandet för 
försäljning.

Or. en

Motivering

(Motiveringen berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 198
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En post- eller e-postadress dit 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
de nationella behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör få veta vilka myndigheter som kan kontaktas om informationen är 
vilseledande eller olämplig.
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Ändringsförslag 199
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En post- eller e-postadress dit 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
de nationella behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Om läsaren tycker att informationen är vilseledande eller olämplig bör han eller hon få veta 
vart man kan vända sig med klagomål. Meddelandet om rapportering av biverkningar följer 
mönstret från direktivet om säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 200
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En post- eller e-postadress dit 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
de nationella behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 201
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Ett meddelande där allmänheten 
uppmanas rapportera alla misstänkta 
läkemedelsbiverkningar till läkare, 
apotekare, hälso- och sjukvårdspersonal 
eller den nationella behöriga
myndigheten. Meddelandet ska innehålla 
den nationella behöriga myndighetens 
namn, webbadress, postadress och/eller 
telefonnummer.

Or. en

Ändringsförslag 202
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Ett meddelande där allmänheten 
uppmanas rapportera alla misstänkta 
biverkningar till läkare, apotekare, hälso-
och sjukvårdspersonal eller den 
nationella behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Ett meddelande som följer mönstret av den kompromiss som utarbetats i samband med 
lagstiftningsarbetet kring säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 203
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 2 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Ett meddelande där allmänheten 
uppmanas rapportera negativa 
biverkningar av receptbelagda läkemedel 
till läkare, apotekare, hälso- och 
sjukvårdspersonal eller de nationella 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Meddelandet om rapportering av biverkningar följer mönstret från direktivet om 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 204
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I denna information får följande inte 
ingå:

3. I dessa sakliga och informativa 
meddelanden får följande inte ingå:

Or. en

Motivering

Endast tillförlitlig jämförande information kan få patienter att göra välinformerade val. Det 
måste förhindras att sakliga och informativa meddelanden tas som förevändning för 
reklamspridning.

Ändringsförslag 205
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jämförelser mellan 
läkemedelsprodukter.

utgår

Or. en

Motivering

Tyvärr har det än så länge inte gjorts några jämförelser mellan läkemedel. Alltså behövs det 
inga hänvisningar till dem här.

Ändringsförslag 206
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jämförelser mellan 
läkemedelsprodukter.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sakliga och informativa meddelanden tas som förevändning för 
reklamspridning. Skillnaden mellan information och reklam måste framhållas mer.

Ändringsförslag 207
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d– punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jämförelser mellan utgår
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läkemedelsprodukter.

Or. en

Motivering

Endast tillförlitlig jämförande information kan få patienter att göra välinformerade val. Det 
måste förhindras att sakliga och informativa meddelanden tas som förevändning för 
reklamspridning.

Ändringsförslag 208
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jämförelser mellan 
läkemedelsprodukter.

a) Jämförelser mellan läkemedel med 
avseende på deras kvalitet, säkerhet och 
effektivitet, under förutsättning att de 
sprids av innehavare av godkännande för 
försäljning, utom i följande fall:
– När dessa jämförelser ingår i officiellt 
godkända handlingar, exempelvis 
produktresuméer.
– När dessa jämförelser grundas på 
jämförande vetenskapliga 
undersökningar som offentliggjorts av de 
relevanta nationella myndigheterna eller 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
– När dessa jämförelser ingår i 
sammanfattningen av de offentliga 
europeiska utredningsprotokollen som 
avses i artikel 13 i förordning (EG) 
nr 726/2004 och som ska innehålla andra 
tillgängliga terapeutiska alternativ och 
ange huruvida det nya läkemedlet 
åstadkommer någon terapeutisk fördel.

Or. en
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Motivering

I produktresuméerna och på bipacksedeln för vissa läkemedel förekommer jämförelser. Om 
man utesluter sådana befintliga jämförelser skulle detta i praktiken innebära att man krävde 
att information från innehavare av godkännande för försäljning ska vara ofullständig. Detta 
skulle också kunna äventyra godkännandeförfarandet. Jämförande vetenskapliga 
undersökningar om olika läkemedels kvalitet, säkerhet och effektivitet som gjorts av 
oberoende nationella myndigheter och Europeiska läkemedelsmyndigheten bör inte uteslutas, 
eftersom de kan utgöra en värdefull källa till konsumentinformation.

Ändringsförslag 209
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Incitament eller uppmuntran till 
konsumtion av läkemedlet.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sakliga och informativa meddelanden tas som förevändning för 
reklamspridning. Skillnaden mellan information och reklam måste framhållas mer.

Ändringsförslag 210
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Information om andra läkemedel för 
vilka läkemedelsföretaget inte är 
innehavare av godkännande för 
försäljning.
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Or. en

Motivering

Man måste på alla sätt förhindra kampanjer med felaktig information som drivs av företag i 
egenskap av tredje part och som avser läkemedel som blivit godkända för försäljning av de 
behöriga myndigheterna. Förbudet bör utökas till att omfatta reklam och information till 
hälso- och sjukvårdspersonal. Kampanjer med felaktig information till allmänheten som drivs 
av företag i egenskap av upphovsmän och som exempelvis avser generiska läkemedel har 
betecknats som en förseningsstrategi i den preliminära rapporten inom ramen för 
undersökningen av läkemedelssektorn.

Ändringsförslag 211
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska inom tre år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, och efter 
offentligt samråd med patient- och 
konsumentorganisationer, läkar- och 
apotekarorganisationer, medlemsstater 
och andra berörda parter, överlämna ett 
utredningsprotokoll till parlamentet och 
rådet om produktresuméernas och 
bipacksedlarnas läsbarhet och värde för 
allmänheten och vårdpersonalen. Efter 
det att ovanstående uppgifter analyserats 
ska kommissionen om det behövs lägga 
fram vägledande förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de är 
en värdefull källa till information för 
allmänheten och vårdpersonal.

Or. en

Motivering

Det är en prioritet i alla medlemsstater att produktresuméerna och bipacksedlarna ska göras 
mer läsbara, tydliga och begripliga.
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Ändringsförslag 212
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger 
sammanfattningen av produktegenskaper
och bipacksedeln för receptbelagda 
läkemedel på de officiella språken i de 
medlemsstater där läkemedlen är 
godkända.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger den senast 
uppdaterade versionen av produktresumén
och bipacksedeln som godkänts av den 
behöriga myndigheten för receptbelagda 
läkemedel som de marknadsför på de 
officiella språken i de medlemsstater där 
läkemedlen är godkända.

Or. en

Motivering

De handlingar om receptbelagda läkemedel som innehavare av godkännande för försäljning 
tillhandahåller på sin webbplats måste vara aktuella.

Ändringsförslag 213
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG 
 Artikel 100e – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger 
sammanfattningen av produktegenskaper
och bipacksedeln för receptbelagda 
läkemedel på de officiella språken i de 
medlemsstater där läkemedlen är 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser på ett troget sätt 
återger produktresumén och bipacksedeln 
för receptbelagda läkemedel på de 
officiella språken i de medlemsstater där 
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godkända. läkemedlen är godkända.

Or. fr

Ändringsförslag 214
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger 
sammanfattningen av produktegenskaper
och bipacksedeln för receptbelagda 
läkemedel på de officiella språken i de 
medlemsstater där läkemedlen är 
godkända.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser tillgängliggör 
handlingar om receptbelagda läkemedel 
och troget återger produktresumén och 
bipacksedeln för receptbelagda läkemedel 
på de officiella språken i de medlemsstater 
där läkemedlen är godkända.

Or. en

Motivering

Den information som görs tillgänglig bör återges utan ändringar eller strykningar.

Ändringsförslag 215
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG 
Artikel 100e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger 
sammanfattningen av produktegenskaper
och bipacksedeln för receptbelagda 
läkemedel på de officiella språken i de 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser troget återger 
produktresumén och bipacksedeln för 
receptbelagda läkemedel på de officiella 
språken i de medlemsstater där läkemedlen 
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medlemsstater där läkemedlen är 
godkända.

är godkända.

Or. en

Motivering

Den godkända informationen ska återges utan ändringar och strykningar.

Ändringsförslag 216
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
webbplatser hos innehavare av 
godkännande för försäljning av 
receptbelagt läkemedel innehåller en 
tydlig länk till motsvarande webbplats för 
den gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 57.1 l och artikel 57.2 i förordning 
(EG) nr 726/2004 (hädanefter kallad 
databasen Eudrapharm).

Or. en

Motivering

En länk till databasen Eudrapharm, som har skapats som en informationskälla för alla 
humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel vilka är godkända i EU och i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skulle göra människor medvetna om denna 
gemenskapsdatabas som innehåller många olika tjänster och sökfunktioner.

Ändringsförslag 217
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG 
Artikel 100e – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
webbsidor på den webbplats som tillhör 
innehavare av godkännande för 
försäljning av ett receptbelagt läkemedel 
innehåller en länk till motsvarande 
webbplats för den gemenskapsdatabas 
som avses i artikel 57.1 l och artikel 57.2 i 
förordning (EG) nr 726/2004, och till den 
nationella webbportalen eller till 
gemenskapens säkerhetswebbportal som 
avses i artikel 106 i direktivet och i 
artikel 26 i förordning (EG) nr 726/2004. 

Or. en

Motivering

En länk till databasen Eudrapharm skulle göra patienter mer medvetna om denna 
användbara informationskälla, som innehåller många olika tjänster och sökfunktioner. En 
länk till den nationella webbportalen och till gemenskapens säkerhetswebbportal skulle ge 
patienter tillgång till ytterligare information om läkemedlets säkerhet.

Ändringsförslag 218
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
webbsidor på den webbplats som tillhör 
innehavare av godkännande för 
försäljning av ett receptbelagt läkemedel 
innehåller en länk till motsvarande 
webbplats för den gemenskapsdatabas 
som avses i artikel 57.1 l och artikel 57.2 i 
förordning (EG) nr 726/2004 (hädanefter 
kallad databasen Eudrapharm).

Or. en
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Motivering

En sådan länk till databasen Eudrapharm, som har skapats som en informationskälla för alla 
humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel vilka är godkända i EU och i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skulle hjälpa till att göra allmänheten mer 
medveten om denna gemenskapsdatabas som innehåller många olika tjänster och 
sökfunktioner.

Ändringsförslag 219
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Läkemedelsmyndigheten ska i 
databasen Eudrapharm och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska på sina webbplatser återge den senast 
uppdaterade versionen av följande:

 Den godkända produktresumén.

 Den godkända bipacksedeln.

 Modellerna av primär- och 
sekundärförpackningen samt av eventuell 
apparatur som också inkluderats.

 De offentliga utredningsprotokollen 
(EPAR) och om tillgängligt en 
sammanfattning av dessa som ska vara 
skriven på ett för allmänheten begripligt 
sätt.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska på alla webbsidor som rör ett 
receptbelagt läkemedel skapa en länk till 
databasen Eudrapharms motsvarande 
webbsida.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att komma åt orättvisor genom att garantera allmän tillgång till lagstadgad 
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information (märkning, produktresumé, bipacksedel, modeller av förpackningen) och 
vetenskaplig information (offentliga utredningsprotokollen) på nationell nivå – i alla 
medlemsstater – och på gemenskapsnivå. En länk från den nationella behöriga myndighetens 
webbplats till databasen Eudrapharm skulle göra allmänheten mer medveten om denna 
gemenskapsdatabas med många olika tjänster och sökfunktioner.

Ändringsförslag 220
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Läkemedelsmyndigheten ska i 
databasen Eudrapharm och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska på sina webbplatser återge den senast 
uppdaterade versionen av följande:
– Den godkända produktresumén.
– Den godkända bipacksedeln.
– Modellerna av primär- och 
sekundärförpackningen samt av eventuell 
apparatur som också inkluderats.
– De offentliga utredningsprotokollen 
(EPAR) och om tillgängligt en 
sammanfattning av dessa som ska vara 
skriven på ett för allmänheten begripligt 
sätt.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska på alla webbsidor som rör ett 
receptbelagt läkemedel skapa en länk till 
databasen Eudrapharms motsvarande 
webbsida.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att komma åt orättvisor genom att garantera allmän tillgång till lagstadgad 
information (märkning, produktresumé, bipacksedel, modeller av förpackningen) och 
vetenskaplig information (offentliga utredningsprotokollen) på nationell nivå – i alla 
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medlemsstater – och på gemenskapsnivå. En sådan länk från den nationella 
läkemedelsmyndighetens webbplats till databasen Eudrapharm skulle göra allmänheten 
medveten om denna gemenskapsdatabas med flera olika tjänster och sökfunktioner.

Ändringsförslag 221
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. På de nationella behöriga 
myndigheternas webbplats ska 
medlemsstaterna tillgängliggöra den 
godkända och uppdaterade versionen av 
produktresumén, märkningen och 
läkemedlets bipacksedel, den offentligt 
tillgängliga versionen av 
bedömningsrapporten och 
sammanfattningen om tillgänglig.
De nationella behöriga myndigheternas 
relevanta webbplatser ska innehålla en 
länk till databasen Eudrapharms 
webbplats.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheternas skyldigheter måste tydligt framgå.

Ändringsförslag 222
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. På de nationella behöriga 
myndigheternas webbplats ska 
medlemsstaterna tillgängliggöra den 
godkända och uppdaterade versionen av 
produktresumén, märkningen och 
läkemedlets bipacksedel, samt, i 
tillämpliga fall, den offentligt tillgängliga 
versionen av bedömningsrapporten och 
sammanfattningen. De nationella 
behöriga myndigheternas webbplats ska 
innehålla en länk till databasen 
Eudrapharms webbplats.

Or. en

Motivering

Enligt gällande lagstiftning måste medlemsstaterna redan nu göra denna information 
tillgänglig, men det är viktigt att klargöra detta krav och se till att konsumenterna kan nå 
denna information via Internet.

Ändringsförslag 223
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG 
Artikel 100e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Sammanfattningen av de offentliga 
europeiska utredningsprotokollen som 
avses i artikel 13 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska innehålla andra 
tillgängliga terapeutiska alternativ och 
ange huruvida det nya läkemedlet 
åstadkommer någon märkbar terapeutisk 
fördel.

Or. en
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Motivering

Endast tillförlitlig jämförande information kan få patienter att göra välinformerade val. Vissa 
produktresuméer och bipacksedlar innehåller redan jämförande information. Denna ska 
generaliseras och systematiskt återges i samma del av de offentliga europeiska 
utredningsprotokollens sammanfattningar. Till exempel ska den del som heter ”Varför har 
detta läkemedel godkänts?” innehålla andra tillgängliga terapeutiska alternativ och ange 
huruvida det nya läkemedlet åstadkommer någon märkbar terapeutisk fördel (terapeutiskt 
mervärde när det gäller effektivitet, säkerhet eller lämplighet).

Ändringsförslag 224
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Sammanfattningen av de offentliga 
europeiska utredningsprotokollen som 
avses i artikel 13 i förordning (EG) 
nr 726/2004 ska innehålla andra 
tillgängliga terapeutiska alternativ och 
ange huruvida det nya läkemedlet 
åstadkommer någon märkbar terapeutisk 
fördel.

Or. en

Motivering

Endast tillförlitlig jämförande information kan få patienter att göra välinformerade val. Vissa 
produktresuméer och bipacksedlar innehåller redan jämförande information. Denna ska 
generaliseras och systematiskt återges i samma del av de offentliga europeiska 
utredningsprotokollens sammanfattningar. Till exempel ska den del som heter ”Varför har 
detta läkemedel godkänts?” innehålla andra tillgängliga behandlingsalternativ och huruvida 
det nya läkemedlet åstadkommer någon märkbar terapeutisk fördel (terapeutiskt mervärde 
när det gäller effektivitet, säkerhet eller lämplighet).



PE441.215v02-00 134/183 AM\817858SV.doc

SV

Ändringsförslag 225
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG 
Artikel 100e – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Från sammanfattningen av de 
offentliga europeiska 
utredningsprotokollen som avses i 
artikel 13 i förordning (EG) nr 726/2004 
ska det skapas en hyperlänk till 
motsvarande studier i den databas över 
kliniska prövningar som avses i artikel 11 
i direktiv 2001/20/EG (hädanefter kallad 
EudraCT-databasen).

Or. en

Motivering

En sådan länk till EudraCT-databasen skulle underlätta tillgången till vetenskapliga 
undersökningsresultat. De vetenskapliga undersökningsresultaten är viktiga för att få fram 
och förstå tillförlitliga uppgifter.

Ändringsförslag 226
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG 
Artikel 100e – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 100e ska följande punkt läggas 
till:
1c. Från sammanfattningen av de 
offentliga europeiska 
utredningsprotokollen som avses i 
artikel 13 i förordning (EG) nr 726/2004 
ska det skapas en hyperlänk till 
motsvarande studier i den databas över 



AM\817858SV.doc 135/183 PE441.215v02-00

SV

kliniska prövningar som avses i artikel 11 
i direktiv 2001/20/EG (hädanefter kallad 
EudraCT-databasen).

Or. en

Motivering

En sådan länk till EudraCT-databasen skulle underlätta tillgången till vetenskapliga 
undersökningsresultat. De vetenskapliga undersökningsresultaten är viktiga för att få fram 
och förstå tillförlitliga uppgifter.

Ändringsförslag 227
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/ec
Artikel 100e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förfrågan om information till en innehavare 
av godkännande för försäljning rörande ett 
receptbelagt läkemedel från allmänheten 
får avfattas på något av EU:s officiella 
språk som är officiella språk i den 
medlemsstat där läkemedlet är godkänt. 
Svaret ska avfattas på samma språk som 
förfrågan.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förfrågan om information till en innehavare 
av godkännande för försäljning rörande ett 
receptbelagt läkemedel från allmänheten 
får avfattas på något av EU:s officiella 
språk som är officiella språk i den 
medlemsstat där läkemedlet är godkänt. 
Svaret ska avfattas på samma språk som 
förfrågan. Förfrågan och svaret ska 
bevaras av innehavaren av godkännandet
för försäljning under en tioårsperiod efter 
det att förfrågan har gjorts och 
tillgängliggöras för de behöriga 
myndigheterna på deras begäran.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännandet för försäljning måste ha de frågor som ställts av allmänheten 
såväl som svaren tillgängliga om de behöriga myndigheterna skulle begära att få göra en 
kontroll.
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Ändringsförslag 228
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förfrågan om information till en innehavare 
av godkännande för försäljning rörande ett 
receptbelagt läkemedel från allmänheten 
får avfattas på något av EU:s officiella 
språk som är officiella språk i den 
medlemsstat där läkemedlet är godkänt. 
Svaret ska avfattas på samma språk som 
förfrågan.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förfrågan om information till en innehavare 
av godkännande för försäljning rörande ett 
receptbelagt läkemedel från allmänheten 
får avfattas på något av EU:s officiella 
språk som är officiella språk i den 
medlemsstat där läkemedlet är godkänt. 
Svaret ska avfattas på samma språk som 
förfrågan. Svaren ska finnas tillgängliga 
för nationella behöriga myndigheters 
inspektioner.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning måste ha svaren tillgängliga för att underlätta 
kontroller från nationella behöriga myndigheters sida.

Ändringsförslag 229
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller enligt denna avdelning är 
tillgänglig för personer med 
funktionshinder, utan att detta leder till en 
oproportionerlig börda för innehavaren 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information enligt denna avdelning är 
tillgänglig för personer med 
funktionshinder.
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av godkännandet för försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 230
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller enligt denna avdelning är 
tillgänglig för personer med 
funktionshinder, utan att detta leder till en 
oproportionerlig börda för innehavaren 
av godkännandet för försäljning.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information enligt denna avdelning är 
tillgänglig för personer med 
funktionshinder.

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaternas ansvar att se till att viktig hälsoinformation kan nås av personer 
med funktionshinder.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns adekvata och effektiva metoder för 
övervakning för att undvika felanvändning 
när innehavaren av godkännandet för 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
felanvändning undviks genom att 
garantera att det endast är innehavaren av 
godkännandet för försäljning som
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försäljning sprider information om 
godkända receptbelagda läkemedel till 
allmänheten eller delar av den.

tillhandahåller information – endast 
sådan information som har godkänts av 
de behöriga myndigheterna – om 
godkända receptbelagda läkemedel i den 
form som har godkänts för spridning till 
allmänheten eller delar av den. I 
undantagsfall får medlemsstaterna 
fortsätta med denna typ av kontroller om 
dessa system började gälla före den 
31 juli 2008. Kommissionen verifierar och 
godkänner dessa system.

Or. en

Ändringsförslag 232
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns adekvata och effektiva metoder för 
övervakning för att undvika felanvändning 
när innehavaren av godkännandet för 
försäljning sprider information om 
godkända receptbelagda läkemedel till 
allmänheten eller delar av den.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns adekvata och effektiva metoder för 
övervakning för att undvika felanvändning 
när innehavaren av godkännandet för 
försäljning tillgängliggör meddelanden om 
godkända receptbelagda läkemedel till 
allmänheten eller delar av den.

Or. en

Motivering

Åtgärder för att i efterhand kontrollera direktreklam till konsumenter i USA och direktreklam 
till personer med behörighet att förskriva läkemedel i Europa har helt klart misslyckats. De 
relevanta ”tillsynsorganen” tenderar att upptäcka överträdelser för sent, dvs. när skadan 
redan är skedd, och har svårt att tillämpa påföljder. Åtgärder såsom självreglering eller 
samregleringsförfarande, även om de bygger på en uppförandekod, kan inte helt och hållet 
garantera en oberoende övervakning.
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Ändringsförslag 233
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns adekvata och effektiva metoder för 
övervakning för att undvika felanvändning 
när innehavaren av godkännandet för 
försäljning sprider information om 
godkända receptbelagda läkemedel till 
allmänheten eller delar av den.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
säkerställa att det finns adekvata och 
effektiva metoder för övervakning för att 
undvika felanvändning när innehavaren av 
godkännandet för försäljning sprider 
information om godkända receptbelagda 
läkemedel till allmänheten eller delar av 
den.

Or. en

Motivering

Med tanke på de utmaningar som vissa medlemsstater står inför när det gäller att inrätta och 
genomföra ett lämpligt övervakningssystem är det viktigt att kommissionen i större 
utsträckning hjälper till vid övervakningen.

Ändringsförslag 234
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana metoder ska grundas på kontroll av 
information innan den sprids, utom om

Sådana metoder ska grundas på kontroll av 
meddelanden innan de sprids, utom om

Or. en

Motivering

Åtgärder för att i efterhand kontrollera direktreklam till konsumenter i USA och direktreklam 
till personer med behörighet att förskriva läkemedel i Europa har helt klart misslyckats. De 
relevanta ”tillsynsorganen” tenderar att upptäcka överträdelser för sent, dvs. när skadan 
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redan är skedd, och har svårt att tillämpa påföljder. Åtgärder såsom självreglering eller 
samregleringsförfarande, även om de bygger på en uppförandekod, kan inte helt och hållet 
garantera en oberoende övervakning.

Ändringsförslag 235
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– sakinnehållet i informationen redan har 
godkänts av den behöriga myndigheten, 
eller

– handlingarna redan har godkänts av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen kontroll av den information som har tillgängliggjorts om det handlar om 
handlingar som redan godkänts av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 236
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en likvärdig adekvat och effektiv 
övervakning ombesörjs på något annat 
sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Den enda acceptabla övervakningen är sådan som görs med hjälp av förhandsgodkännanden.
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Ändringsförslag 237
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en likvärdig adekvat och effektiv 
övervakning ombesörjs på något annat 
sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Åtgärder för att i efterhand kontrollera direktreklam till konsumenter i USA och direktreklam 
till personer med behörighet att förskriva läkemedel i Europa har helt klart misslyckats. De 
relevanta ”tillsynsorganen” tenderar att upptäcka överträdelser för sent, dvs. när skadan 
redan är skedd, och har svårt att tillämpa påföljder. Åtgärder såsom självreglering eller 
samregleringsförfarande, även om de bygger på en uppförandekod, kan inte helt och hållet 
garantera en oberoende övervakning.

Ändringsförslag 238
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en likvärdig adekvat och effektiv 
övervakning ombesörjs på något annat sätt.

– en likvärdig adekvat, branschoberoende
och effektiv övervakning ombesörjs på 
något annat sätt.

Or. en

Motivering

Eftersom det handlar om receptbelagda läkemedel och därför mycket känslig information 
måste det finnas garantier för att tillsynsorganen är oberoende och inte påverkas av 
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innehavaren av godkännandet för försäljning.

Ändringsförslag 239
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter 
av organ för självreglering eller 
samreglering och hänvändelse till sådana 
organ, om förfaranden vid sådana organ 
är möjligt som komplement till 
medlemsstaternas rättsliga eller 
administrativa förfaranden.

utgår

Or. en

Motivering

Många medlemsstater anser att ett frivilligt system där organ för självreglering eller 
samreglering står för kontrollen av information är för svagt. Det finns dock några 
medlemsstater som har självreglerande system. Hur effektiva och säkra de självreglerande 
systemen verkligen är beror på hur man ser på ett samhälle från ett kulturellt och rättsligt 
perspektiv och därför bör en sådan reglering inte omfatta alla medlemsstater.

Ändringsförslag 240
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter 
av organ för självreglering eller 
samreglering och hänvändelse till sådana 

utgår
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organ, om förfaranden vid sådana organ 
är möjligt som komplement till 
medlemsstaternas rättsliga eller 
administrativa förfaranden.

Or. en

Motivering

Den enda acceptabla övervakningen är sådan som görs med hjälp av förhandsgodkännanden.

Ändringsförslag 241
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/838/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter 
av organ för självreglering eller 
samreglering och hänvändelse till sådana 
organ, om förfaranden vid sådana organ 
är möjligt som komplement till 
medlemsstaternas rättsliga eller 
administrativa förfaranden.

utgår

Or. en

Motivering

Åtgärder för att i efterhand kontrollera direktreklam till konsumenter i USA och direktreklam 
till personer med behörighet att förskriva läkemedel i Europa har helt klart misslyckats. De 
relevanta ”tillsynsorganen” tenderar att upptäcka överträdelser för sent, dvs. när skadan 
redan är skedd, och har svårt att tillämpa påföljder. Åtgärder såsom självreglering eller 
samregleringsförfarande, även om de bygger på en uppförandekod, kan inte helt och hållet 
garantera en oberoende övervakning.
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Ändringsförslag 242
Philippe Juvin

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter av 
organ för självreglering eller samreglering 
och hänvändelse till sådana organ, om 
förfaranden vid sådana organ är möjligt 
som komplement till medlemsstaternas 
rättsliga eller administrativa förfaranden.

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedel av organ för 
samreglering och hänvändelse till sådana 
organ, om förfaranden vid sådana organ är 
möjligt som komplement till 
medlemsstaternas rättsliga eller 
administrativa förfaranden.

Or. en

Motivering

För att kunna undvika felanvändning av information krävs ett lämpligt övervakningssystem. 
Självreglering framstår inte som ett för detta syfte tillräckligt tvingande verktyg.

Ändringsförslag 243
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter av 
organ för självreglering eller samreglering 
och hänvändelse till sådana organ, om 
förfaranden vid sådana organ är möjligt 
som komplement till medlemsstaternas 
rättsliga eller administrativa förfaranden.

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedel av organ för 
samreglering och hänvändelse till sådana 
organ, om förfaranden vid sådana organ är 
möjligt som komplement till 
medlemsstaternas rättsliga eller 
administrativa förfaranden.

Or. en
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Motivering

Självreglering är inte det bästa sättet att åstadkomma högsta möjliga konsumentskydd.

Ändringsförslag 244
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter samråd med medlemsstaterna ska 
kommissionen utarbeta riktlinjer om den 
information som är tillåten enligt denna 
avdelning, med etiska regler för 
innehavare av godkännande för 
försäljning som lämnar information om 
tillåtna receptbelagda läkemedel till 
allmänheten eller delar av den. 
Kommissionen ska upprätta riktlinjerna 
när detta direktiv träder i kraft och 
uppdatera dem regelbundet med ledning
av erfarenheter.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt skulle kunna tolkas eller utnyttjas som ett kryphål i lagen. Det finns åtminstone 
en risk för att bestämmelserna i artikel 100b omintetgörs.

Ändringsförslag 245
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter samråd med medlemsstaterna ska 2. Efter samråd med medlemsstaterna, 
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kommissionen utarbeta riktlinjer om den 
information som är tillåten enligt denna 
avdelning, med etiska regler för innehavare 
av godkännande för försäljning som 
lämnar information om tillåtna 
receptbelagda läkemedel till allmänheten 
eller delar av den. Kommissionen ska 
upprätta riktlinjerna när detta direktiv 
träder i kraft och uppdatera dem 
regelbundet med ledning av erfarenheter.

patient- och konsumentorganisationer, 
socialförsäkringsorganisationer och 
hälso- och sjukvårdspersonal ska 
kommissionen utarbeta riktlinjer om 
meddelanden som är tillåtna enligt denna 
avdelning, utformningen av bipacksedlar, 
offentliggörandet av resultat från kliniska 
prövningar, marknadsföringen till dem 
som förskriver läkemedlen, med 
obligatoriska etiska regler och 
avskräckande sanktioner för innehavare 
av godkännande för försäljning som inte 
respekterar de etiska reglerna. 
Riktlinjerna ska också innehålla 
bestämmelser som garanterar att
allmänheten kan framföra klagomål till de 
behöriga myndigheterna om vilseledande 
metoder i samband med 
tillgängliggörandet av information. 
Kommissionen ska upprätta riktlinjerna när 
detta direktiv träder i kraft och uppdatera
dem regelbundet med ledning av 
erfarenheter.

Or. en

Motivering

Eftersom informationen riktar sig till allmänheten måste patient- och 
konsumentorganisationer medverka i utarbetandet av riktlinjerna. Det är också mycket viktigt 
att beakta synpunkterna från hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de är och bör förbli 
patienternas huvudsakliga informationskälla i fråga om receptbelagda läkemedel.

Ändringsförslag 246
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100g – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter samråd med medlemsstaterna ska 
kommissionen utarbeta riktlinjer om den 
information som är tillåten enligt denna 

2. Efter samråd med medlemsstaterna och 
övriga intressenter ska kommissionen 
utarbeta riktlinjer om den information som 
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avdelning, med etiska regler för innehavare 
av godkännande för försäljning som lämnar 
information om tillåtna receptbelagda 
läkemedel till allmänheten eller delar av 
den. Kommissionen ska upprätta 
riktlinjerna när detta direktiv träder i kraft 
och uppdatera dem regelbundet med 
ledning av erfarenheter.

är tillåten enligt denna avdelning, med 
obligatoriska etiska regler för innehavare 
av godkännande för försäljning som lämnar 
information om tillåtna receptbelagda 
läkemedel till allmänheten eller delar av 
den. Kommissionen ska upprätta 
riktlinjerna när detta direktiv träder i kraft 
och uppdatera dem regelbundet med 
ledning av erfarenheter.

Or. en

Motivering

När de etiska reglerna och riktlinjerna utarbetas bör man hålla samråd med andra 
intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och näringsliv. För att se till att 
innehavare av godkännande för försäljning följer de regler som kommissionen fastställt i de 
etiska reglerna bör det anges att dessa ska vara obligatoriska och inte frivilliga att följa.

Ändringsförslag 247
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar sina webbplatser med
information om läkemedel hos den 
behöriga nationella myndigheten i 
medlemsstaten med den nationella 
toppdomän som webbplatsen i fråga
använder, innan den görs tillgänglig för 
allmänheten. När webbplatsen inte 
använder en nationell toppdomän ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning välja medlemsstaten för 
registrering. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar de webbplatser som de driver 
och som särskilt riktar sig till invånare i 
en eller flera medlemsstater samt 
innehåller information om receptbelagda 
läkemedel som omfattas av denna 
avdelning, innan den görs tillgänglig för 
allmänheten. När webbplatsen inte 
använder en nationell toppdomän ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning välja medlemsstaten för 
registrering.

Or. en
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Motivering

Detta är ett nödvändigt förtydligande eftersom direktivet endast omfattar webbplatser som 
kontrolleras av innehavaren av godkännandet för försäljning och som riktar sig till EU:s 
medborgare. Det omfattar inte webbplatser som riktar sig till människor utanför EU eller som 
riktar sig till mottagare i hela världen, oavsett om informationen skapats i EU eller servern 
finns där. Det omfattar inte heller företagswebbplatser som innehåller företagsinformation 
med försäljningssiffror för produkterna och annan produktrelaterad företagsinformation.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar sina webbplatser med 
information om läkemedel hos den 
behöriga nationella myndigheten i 
medlemsstaten med den nationella 
toppdomän som webbplatsen i fråga 
använder, innan den görs tillgänglig för 
allmänheten. När webbplatsen inte 
använder en nationell toppdomän ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning välja medlemsstaten för 
registrering. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar sina webbplatser med av 
myndigheterna godkänd information om 
läkemedel hos den behöriga nationella 
myndigheten i medlemsstaten med den 
nationella toppdomän som webbplatsen i 
fråga använder, innan den görs tillgänglig 
för allmänheten. När webbplatsen inte 
använder en nationell toppdomän ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning välja medlemsstaten för 
registrering.

Or. en

Ändringsförslag 249
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att webbplatsen registrerats får 
innehavaren av godkännande för 
försäljning tillhandahålla den 
information om läkemedel som finns på 
andra webbplatser i hela gemenskapen 
om innehållet är identiskt.

utgår

Or. en

Motivering

På grund av ansvarsfrågor och för att övervakning ska kunna ske är det viktigt att 
tillhandahålla information endast på den registrerade webbplatsen. Det går inte att få en 
effektiv övervakning om informationen läggs ut på andra webbplatser än den registrerade och 
absolut inte om informationen översätts till andra språk. De behöriga myndigheterna kommer 
aldrig att kunna utföra övervakning enligt denna bestämmelse.

Ändringsförslag 250
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att webbplatsen registrerats får 
innehavaren av godkännande för 
försäljning tillhandahålla den 
information om läkemedel som finns på 
andra webbplatser i hela gemenskapen 
om innehållet är identiskt.

utgår

Or. en

Motivering

På grund av ansvarsfrågor och för att en effektiv övervakning ska kunna ske måste 
informationen endast läggas ut på registrerade webbplatser. Det går inte att få en effektiv 
övervakning om informationen läggs ut på andra webbplatser än den registrerade och 
absolut inte om informationen översätts till andra språk. De behöriga myndigheterna kommer 
aldrig att kunna utföra övervakning enligt denna bestämmelse.
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Ändringsförslag 251
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att webbplatsen registrerats får 
innehavaren av godkännande för 
försäljning tillhandahålla den information 
om läkemedel som finns på andra 
webbplatser i hela gemenskapen om 
innehållet är identiskt.

Efter det att webbplatsen registrerats får 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning tillhandahålla den information 
om läkemedel som finns på andra 
webbplatser som innehavaren av 
godkännandet för försäljning registrerat i 
enlighet med bestämmelserna i första 
stycket i hela gemenskapen om innehållet 
är identiskt. Dessa webbplatser ska vara 
länkade till den webbplats som kommer 
att skapas genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel.

Or. en

Motivering

De två webbplatserna, den som skapades av innehavaren av godkännandet för försäljning och 
den webbplats som skapades genom direktivet om förfalskade läkemedel, bör vara länkade så 
att allmänheten förstår att informationen är pålitlig och att varken webbplatsen eller dess 
innehåll är vilseledande.

Ändringsförslag 252
Linda Mcavan

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att webbplatsen registrerats får Efter registrering av webbplatsen ska 
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innehavaren av godkännande för 
försäljning tillhandahålla den 
information om läkemedel som finns på 
andra webbplatser i hela gemenskapen 
om innehållet är identiskt.

ändringar av innehållet om receptbelagda 
läkemedel omfattas av övervakning i 
enlighet med punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 253
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter registrering av webbplatsen ska 
ändringar av innehållet om receptbelagda 
läkemedel omfattas av övervakning i 
enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Om det görs ändringar i innehållet på en webbplats bör dessa övervakas av den medlemsstat 
där webbplatsen registrerats.

Ändringsförslag 254
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter registrering av webbplatsen ska 
ändringar av innehållet om receptbelagda 
läkemedel omfattas av övervakning i 
enlighet med punkt 3.
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Or. en

Motivering

Om det görs ändringar i innehållet på en webbplats bör dessa övervakas av den medlemsstat 
där webbplatsen registrerats.

Ändringsförslag 255
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter registrering av webbplatsen ska 
ändringar av innehållet om receptbelagda 
läkemedel omfattas av övervakning i 
enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Om det görs ändringar i innehållet på en webbplats bör dessa övervakas av den medlemsstat 
där webbplatsen registrerats.

Ändringsförslag 256
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får innehålla länkar till 
andra webbplatser som drivs av andra 
innehavare av godkännandet för 
försäljning endast om även dessa
registrerats i enlighet med den punkten. 

2. På de webbplatser som registrerats i 
enlighet med punkt 1 får det inte vara 
möjligt att automatiskt identifiera 
enskilda medborgare som har tillgång till 
dessa webbplatser; icke efterfrågat 
material som aktivt sprids till allmänheten 
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På de webbplatserna ska man ange den 
behöriga myndighet som beviljat 
godkännandet för försäljning och dess 
webbadress.

eller delar av den får inte heller 
förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla videosändningsmaterial.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
detta förbud får de webbplatser som 
registrerats i enlighet med punkt 1 
innehålla videomaterial när syftet är att 
främja en säker och effektiv användning 
av läkemedel i allmänhet och förutsatt att 
det inte förekommer några 
reklampåståenden. Efterlevnaden av 
dessa båda krav ska kontrolleras genom 
övervakning i enlighet med artikel 100g.

Or. en

Motivering

Videoinnehåll, under förutsättning att det inte omfattar reklammaterial, kan tillföra ett 
mervärde genom att visa den korrekta användningen av olika slags läkemedel och av 
medicintekniska produkter som inhalatorer. Sådant videomaterial bör vara föremål för 
övervakning i enlighet med artikel 100g så att vi kan vara säkra på att det är fullständigt 
neutralt och inte innehåller några reklampåståenden.

Ändringsförslag 257
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får innehålla länkar till andra 
webbplatser som drivs av andra 
innehavare av godkännandet för 
försäljning endast om även dessa 
registrerats i enlighet med den punkten. På 
de webbplatserna ska man ange den 
behöriga myndighet som beviljat 
godkännandet för försäljning och dess 
webbadress.

2. Med undantag av behöriga 
myndigheters webbplatser får webbplatser 
som registrerats i enlighet med punkt 1 
innehålla länkar till andra webbplatser 
endast om även dessa registrerats i enlighet 
med den punkten. På de webbplatserna ska 
man ange den behöriga myndighet som 
beviljat godkännandet för försäljning och 
dess webbadress.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att undvika länkar till webbplatser som drivs av andra innehavare av 
godkännandet för försäljning (t.ex. amerikanska webbplatser) såväl som till webbplatser som 
drivs av tredje part.

Ändringsförslag 258
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får innehålla länkar till andra 
webbplatser som drivs av andra 
innehavare av godkännandet för 
försäljning endast om även dessa 
registrerats i enlighet med den punkten. På 
de webbplatserna ska man ange den 
behöriga myndighet som beviljat 
godkännandet för försäljning och dess 
webbadress.

2. Webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får innehålla länkar till andra 
webbplatser endast om även dessa 
registrerats i enlighet med den punkten. På 
de webbplatserna ska man ange den 
behöriga myndighet som beviljat 
godkännandet för försäljning och dess 
webbadress.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undvika länkar till webbplatser som drivs av andra innehavare av 
godkännandet för försäljning (t.ex. amerikanska webbplatser) såväl som till webbplatser som 
drivs av tredje part. Påståendet om att webbplatsen är registrerad och övervakas kan få 
läsare att tro att samma villkor gäller också för de andra länkade webbplatserna.

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

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser utan deras 
föregående uttryckliga samtycke; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får
innehålla videomaterial om det gagnar en 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet. Videomaterialet ska endast 
spegla bipacksedeln, produktresumén och 
faktarutan om läkemedlet och råd om hur 
man använder läkemedlet på ett säkert 
och effektivt sätt. Innan videomaterialet 
offentliggörs måste de behöriga 
myndigheterna godkänna det.

Or. en

Ändringsförslag 260
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV, podsändningar, 
videoutsändningar eller 
informationsmaterial i annat digitalt 
format som inte är uttryckligen godkänt i 
enlighet med detta direktiv.
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Or. en

Motivering

När det gäller information i digitalt format bör man i förslaget ta hänsyn till alla nya 
kommunikationstekniker och se till att de omfattas.

Ändringsförslag 261
Nessa Childers

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla videoupptagningar av 
information om läkemedlets egenskaper 
eller användning.

Or. en

Motivering

Personer som går in på webbplatserna ska inte kunna identifieras eftersom de riskerar att få 
icke efterfrågat material från läkemedelsindustrin. Det är läkaren som förskriver det 
receptbelagda läkemedlet eller apoteket, eller hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i 
kontakt med patienten som ska visa hur läkemedlet ska användas, inte en film på nätet. 
Uttrycket webb-TV är för vagt och bör därför definieras ordentligt.

Ändringsförslag 262
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågad information som sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får
innehålla videomaterial om det gagnar en 
säker och effektiv användning av 
läkemedlet.

Or. en

Motivering

”Utan deras föregående uttryckliga samtycke” har strukits eftersom all användarinformation 
bör förbli fullkomligt konfidentiell.

Ändringsförslag 263
Carl Schlyter

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV, webbradio, 
podsändningar, videoutsändningar eller 
informationsmaterial i annat digitalt 
format som inte är uttryckligen godkänt i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Lagstiftningen bör garantera att endast godkända digitala format får användas.

Ändringsförslag 264
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV eller 
videosändningsmaterial.

Or. en

Motivering

Om information sprids via TV, webb-TV, radio eller hälsorelaterade publikationer är 
patienterna inte skyddade mot icke efterfrågat material och sådan spridning ska därför inte 
vara tillåten. Videosändningar på webbplatser kan ofta innehålla dold reklam och bör därför 
inte tillåtas.

Ändringsförslag 265
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
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identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV eller 
videosändningsmaterial.

Or. en

Motivering

Om information sprids via TV, webb-TV, radio eller hälsorelaterade publikationer är 
patienterna inte skyddade mot icke efterfrågat material och sådan spridning ska därför inte 
vara tillåten. Videosändningar på webbplatser kan ofta innehålla dold reklam och bör därför 
inte tillåtas.

Ändringsförslag 266
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV.

På webbplatser som registrerats i enlighet 
med punkt 1 får det inte vara möjligt att 
identifiera personer ur allmänheten som har 
tillgång till dessa webbplatser; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får inte 
innehålla webb-TV, poddsändningar eller 
annan information i videoformat.

Or. fr

Ändringsförslag 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, 
Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De registrerade webbplatserna ska 
överst på varje webbsida visa ett 
meddelande som informerar allmänheten 
om att informationen på sidan tagits fram 
av en namngiven innehavare av 
godkännandet för försäljning. En länk till 
läkemedelsdatabasen Eudrapharm ska 
också ingå i detta meddelande.

Or. en

Motivering

De som använder webbplatser med information om receptbelagda läkemedel måste klart 
upplysas om att denna information tagits fram av en innehavare av godkännande för 
försäljning. Genom länken till databasen Eudrapharm ser man till att användarna får direkt 
och enkel tillgång till jämförbar information om receptbelagda läkemedel från en 
icke-kommersiell källa, vilket ökar insynen.

Ändringsförslag 268
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter registrering av webbplatsen ska 
ändringar av innehållet om receptbelagda 
läkemedel omfattas av övervakning i 
enlighet med punkt 3. Sådana ändringar 
ska inte kräva en förnyad registrering av 
webbplatsen.

Or. en

Motivering

Om det görs ändringar i innehållet på en webbplats bör dessa övervakas av den medlemsstat 
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där webbplatsen registrerats. För att undvika onödig byråkrati bör förnyad registrering inte 
krävas.

Ändringsförslag 269
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska skicka det nya innehållet 
och de ändringar som avses i punkt 1 till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där webbplatsen registrerats 
för ett förhandsgodkännande innan det 
nya innehållet eller ändringarna görs 
tillgängliga på den webbplatsen.

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska fortfarande bära hela 
ansvaret och vara ansvarig för den 
information som sprids till allmänheten.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning ska vara tvungna att skicka det nya innehållet och 
ändringarna till de behöriga myndigheterna. Det ska tydligt framgå att företagen fortfarande 
bär ansvaret för den information som de förmedlar till allmänheten.

Ändringsförslag 270
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska skicka det nya innehållet 
och ändringarna till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
webbplatsen registrerats för ett 
förhandsgodkännande innan det nya 
innehållet eller ändringarna görs 
tillgängliga på den webbplatsen.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning ska vara tvungna att skicka det nya innehållet och 
ändringarna till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 271
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen.

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av det innehåll på den webbplatsen som 
handlar om receptbelagda läkemedel.

Or. en

Motivering

Denna precisering är viktig eftersom mycket av innehållet på webbplatsen skulle kunna sakna 
samband med receptbelagda läkemedel.
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Ändringsförslag 272
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen.

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen. 
Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska fortfarande bära hela 
ansvaret och vara ansvarig för den 
information som sprids till allmänheten.

Or. en

Motivering

Det är orealistiskt att tro att de behöriga myndigheterna ska kunna stå för en ständig 
övervakning av alla registrerade webbplatser och alla ändringar i informationen. Det måste 
därför införas särskilda hänvisningar till företagens ansvar och ses till att de även 
fortsättningsvis är ansvariga för all information till allmänheten. Denna princip gäller alla 
företag i alla sektorer och läkemedelsföretag utgör inget undantag.

Ändringsförslag 273
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100h – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen.

3. Innehavare av godkännande för 
försäljning ska skicka det nya innehållet 
och ändringarna till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
webbplatsen registrerats för ett 
förhandsgodkännande innan 
övervakningen av innehållet eller 
ändringarna görs tillgänglig på den 
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webbplatsen

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande för försäljning ska vara tvungna att skicka det nya innehållet och 
ändringarna till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, 
Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om en medlemsstat har anledning av 
tvivla på korrektheten i översättningen av 
den återgivna informationen får den begära 
att innehavaren av godkännandet för 
försäljning ordnar med en auktoriserad 
översättning av den information som sprids 
på en webbplats som är registrerad hos den 
nationella behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat. 

a) Om en medlemsstat har anledning av 
tvivla på korrektheten i översättningen av 
den återgivna informationen får den begära 
att innehavaren av godkännandet för 
försäljning ordnar med en auktoriserad 
översättning av den information som 
godkänts av myndigheterna och som 
sprids på en webbplats som är registrerad 
hos den nationella behöriga myndigheten i 
en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, 
Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om en medlemsstat har anledning av b) Om en medlemsstat har anledning av 
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tvivla på huruvida den information som 
sprids på en webbplats som är registrerad 
hos den nationella behöriga myndigheten i 
en annan medlemsstat överensstämmer 
med föreskrifterna i denna avdelning ska 
den underrätta den medlemsstaten om 
skälen till detta. Medlemsstaterna i fråga 
ska sträva efter att uppnå en 
överenskommelse om de åtgärder som ska 
vidtas. Om de inte uppnår någon 
överenskommelse inom två månader ska 
ärendet hänskjutas till farmaceutiska 
kommittén som inrättats genom 
beslut 75/320/EEG. Inga nödvändiga 
åtgärder får antas innan den kommittén 
yttrat sig. Medlemsstaterna ska beakta 
farmaceutiska kommitténs yttranden och 
underrätta kommittén om det sätt på vilket 
dess yttrande har beaktats.

tvivla på huruvida den information som 
godkänts av myndigheterna och som 
sprids på en webbplats som är registrerad 
hos den nationella behöriga myndigheten i 
en annan medlemsstat överensstämmer 
med föreskrifterna i denna avdelning ska 
den underrätta den medlemsstaten om 
skälen till detta. Medlemsstaterna i fråga 
ska sträva efter att uppnå en 
överenskommelse om de åtgärder som ska 
vidtas. Om de inte uppnår någon 
överenskommelse inom två månader ska 
ärendet hänskjutas till farmaceutiska 
kommittén som inrättats genom 
beslut 75/320/EEG. Inga nödvändiga 
åtgärder får antas innan den kommittén 
yttrat sig. Medlemsstaterna ska beakta 
farmaceutiska kommitténs yttranden och 
underrätta kommittén om det sätt på vilket 
dess yttrande har beaktats.

Or. en

Ändringsförslag 276
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje medlemsstat ska skapa och 
underhålla en nationell webbportal för 
läkemedel, med en särskild webbsida om 
läkemedelssäkerhet, som ska vara kopplad 
till den europeiska webbportal för 
läkemedelssäkerhet som skapats i enlighet 
med artikel 26 i förordning (EG) 
nr 726/2004. Genom de nationella 
webbplatserna för läkemedel ska 
medlemsstaterna offentliggöra minst 
följande:
a) Bipacksedlarna på åtminstone det 
nationella språket för de läkemedel som 



PE441.215v02-00 166/183 AM\817858SV.doc

SV

finns på den nationella marknaden.
b) Produktresumén.
c) Utredningsprotokollen tillsammans 
med de periodiska säkerhetsrapporter som 
innehavare av godkännande för 
försäljning lämnat in till 
hälsovårdsmyndigheterna.
d) Ingående beskrivningar av de 
riskhanteringssystem för läkemedel som 
godkänts i enlighet med denna förordning 
och ingående protokoll över 
undersökningar som gjorts efter 
godkännandena.
e) Förteckningen över läkemedel som står 
under noggrann övervakning enligt 
artikel 23 i förordning (EG) nr 726/2004.
f) Webblanketter som hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan 
använda för att rapportera misstänkta 
biverkningar och som bygger på de 
blanketter som avses i artikel 25 i 
förordning (EG) nr 726/2004.
g) Dagordningar för möten i kommittén 
för säkerhetsövervakning och 
samordningsgruppen och protokoll från 
deras möten, jämte de beslut som har 
fattats, detaljer om röster och 
röstförklaringar, inklusive 
minoritetsuppfattningar.
h) Begäranden från den nationella 
behöriga myndigheten till innehavaren av 
godkännandet för försäljning att driva ett 
riskhanteringssystem eller genomföra en 
studie efter det att produkten godkänts, 
jämte de förklaringar som lämnas av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till den nationella behöriga 
myndigheten vid behov och den behöriga 
myndighetens slutgiltiga beslut.

Or. en

Motivering

Tillgänglighet på Internet garanterar att patienter och allmänheten har tillgång till 
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bipacksedlar och produktresuméer dygnet runt, på sitt modersmål, och även från utlandet. De 
nationella läkemedelsmyndigheterna i alla medlemsstater ska ha en webbportal där 
allmänheten kan hitta högkvalitativ information om läkemedel. Ändringsförslagets syfte är att 
fastställa den rättsliga grunden för sådana portaler som svar på kommissionens rapport om 
aktuella förfaranden för tillhandahållande av information. Webbportalen bör innehålla ett 
särskilt område för all information som hör samman med säkerhetsfrågor och 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 277
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG 
 Artikel 100h – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registretats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg. 

5. Medlemsstaterna ska kräva att de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 har ett meddelande längst 
uppe på varje webbsida där allmänheten 
får veta att informationen på sidan tagits 
fram av innehavaren av godkännandet för 
försäljning och därför övervakas för att 
undvika reklam för receptbelagda 
läkemedel. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg samt innehålla en länk till 
databasen Eudrapharm som anger att 
denna tillhandahåller validerad 
information.

Or. en

Motivering

Även om en webbplats är registrerad och övervakas i enlighet med ett direktiv innebär det 
inget mervärde för användarna, utan kan felanvändas. Det är viktigt att användarna är 
välinformerade om att webbplatsen ”övervakas för att undvika reklam för receptbelagda 
läkemedel” eftersom allmänheten inte är särskilt bekant med begreppet egenintresse. Genom 
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länken till databasen Eudrapharm ser man till att användarna får direkt och enkel tillgång till 
jämförbar information om receptbelagda läkemedel från en icke-kommersiell källa.

Ändringsförslag 278
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registretats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg. 

5. Medlemsstaterna ska kräva att de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 har ett meddelande längst 
uppe på varje webbsida där allmänheten 
får veta att informationen på sidan tagits 
fram av innehavaren av godkännandet för 
försäljning och därför övervakas för att 
undvika reklam för receptbelagda 
läkemedel. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg samt innehålla en länk till 
databasen Eudrapharm som anger att 
denna tillhandahåller validerad 
information.

Or. en

Motivering

Även om en webbplats är registrerad och övervakas i enlighet med ett direktiv innebär det 
inget mervärde för användarna, men kan missbrukas. Det är viktigt att användarna är 
välinformerade om att webbplatsen ”övervakas för att undvika reklam för receptbelagda 
läkemedel” eftersom allmänheten inte är särskilt bekant med begreppet egenintresse. Genom 
länken till databasen Eudrapharm ser man till att användarna får direkt och enkel tillgång till 
jämförbar information om receptbelagda läkemedel från en ickekommersiell källa.
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Ändringsförslag 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registretats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att 
webbplatsen är övervakad inte 
nödvändigtvis innebär att all information 
på webbplatsen godkänts i förväg. 

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registrerats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 280
Corinne Lepage

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registretats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registretats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska det tydligt 
anges vilken nationell behörig myndighet 
som övervakar webbplatsen i fråga samt 
vilken innehavare av godkännande för 
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är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg. 

försäljning som ansvarar för webbplatsen. 
Det ska också anges att det faktum att 
webbplatsen är övervakad inte 
nödvändigtvis innebär att all information 
på webbplatsen godkänts i förväg. 

Or. fr

Ändringsförslag 281
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillåta de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registretats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg. 

5. Medlemsstaterna ska kräva att de 
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 har ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registrerats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg.

Or. en

Motivering

Allmänheten måste informeras om kvaliteten på den webbplats den besöker. Därför är det 
bättre att kräva, och inte bara att tillåta, att det finns ett uttalande om registrerings- och 
övervakningsförfaranden. Detta behövs för att visa allmänheten att den kan lita på 
webbplatsen.
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Ändringsförslag 282
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska kräva att 
innehavare av godkännanden för 
försäljning kompletterar sin registrerade 
webbplats med följande uttalanden:
– [namnet på innehavaren av 
godkännandet för försäljning] är ansvarig 
för informationen på denna webbplats.
– ”Om du anser att informationen är 
felaktig, missvisande eller saknar en 
rättvis balans och därför är olaglig 
kontakta den nationella behöriga 
myndigheten.” 
– ”Rapportera gärna negativa 
biverkningar av receptbelagda läkemedel 
till din läkare, ditt apotek eller till de 
nationella behöriga myndigheterna.”
– ”Information om receptbelagda 
läkemedel som godkänts i gemenskapen 
finns på följande webbplats: [länk till 
databasen Eudrapharm].”

Or. en

Motivering

Läsarna har rätt att få veta vem som tillhandahåller informationen. Läsarna har också rätt 
att få veta vem de kan vända sig till om de är osäkra på informationens kvalitet. Det tredje 
uttalandet är i linje med bestämmelserna i förslaget om säkerhetsövervakning. Genom länken 
till databasen Eudrapharm ser man till att användarna får direkt och enkel tillgång till 
jämförbar information om receptbelagda läkemedel från en ickekommersiell källa.
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Ändringsförslag 283
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska kräva att 
innehavare av godkännanden för 
försäljning kompletterar sin registrerade 
webbplats med följande uttalanden:
– [namnet på innehavaren av 
godkännandet för försäljning] är ansvarig 
för informationen på denna webbplats.
– ”Om du anser att den information som 
tillhandahålls bryter mot lagen kontakta 
den nationella behöriga myndigheten.”
– ”Rapportera gärna negativa 
biverkningar av receptbelagda läkemedel 
till din läkare, ditt apotek, hälso- och 
sjukvårdspersonal eller till de nationella 
behöriga myndigheterna.”
– ”Information om receptbelagda 
läkemedel som godkänts i gemenskapen 
finns på följande webbplats: [länk till 
databasen Eudrapharm].”

Or. en

Ändringsförslag 284
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100 h – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De registrerade webbplatserna ska 
överst på varje webbsida visa ett 
meddelande som informerar allmänheten 
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om att informationen på sidan tagits fram 
av en namngiven innehavare av 
godkännandet för försäljning. En länk till 
läkemedelsdatabasen Eudrapharm ska 
också ingå i detta meddelande.

Or. en

Motivering

De som använder webbplatser med information om receptbelagda läkemedel måste få tydliga 
upplysningar om att denna information tagits fram av en innehavare av godkännande för 
försäljning. Genom länken till databasen Eudrapharm ser man till att användarna får direkt 
och enkel tillgång till jämförbar information om receptbelagda läkemedel från en icke-
kommersiell källa, vilket ökar insynen.

Ändringsförslag 285
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100i – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Skyldigheten att inrätta system för 
klagomålshantering och ändamålsenliga 
mekanismer för överklagande för att 
behandla klagomål från konsumenter och 
garantera rättvis ersättning till offren.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en hänvisning till ett system för klagomål och överklaganden för att 
skydda konsumenterna och ge dem möjlighet att utöva sina rättigheter och ansöka om 
ersättning om informationen skulle vara vilseledande. Vilseledande information om 
receptbelagda läkemedel kan få allvarliga följder för folkhälsan.
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Ändringsförslag 286
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100i – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det är 
möjligt att offentliggöra namnet på den 
innehavare av godkännandet för 
försäljning som är ansvarig för spridning 
av sådan läkemedelsinformation som inte 
uppfyller kraven.

Or. en

Motivering

Detta är ett effektivt och avskräckande sätt som skulle bidra till efterlevnaden av 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 287
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100i – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavare av godkännande för 
försäljning finns företrädda och hörs i 
samband med behandling av fall där de 
anklagas för att inte ha efterlevt 
bestämmelserna i denna avdelning. 
Innehavarna av godkännande för 
försäljning ska ha rätt att överklaga 
beslut till en rättslig eller annan instans. 
Under överklagandeförfarandet ska 
informationsspridningen tillfälligt 
upphöra fram till dess att den ansvariga 
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instansen fattat ett motsatt beslut.

Or. en

Motivering

Målet med detta ändringsförslag är att säkra ökad effektivitet och öppenhet i processen. 
Innehavare av godkännande för försäljning bör få rätt att försvara sig om de anser att 
anklagelserna om bristande efterlevnad är ogrundade. I syfte att skydda allmänheten från 
information som eventuellt inte följer bestämmelserna i denna avdelning måste spridningen 
tillfälligt upphöra direkt efter den behöriga myndighetens beslut. Spridningen bör återupptas 
endast på beslut av det organ som ansvarar för att analysera överklagandet från innehavaren 
av godkännandet för försäljning.

Ändringsförslag 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100j – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) håller tillgänglig för de myndigheter 
eller organ som ansvarar för övervakning 
av information om läkemedel exempel på 
all information som sprids enlig denna 
avdelning och information om volymen av 
spridning, tillsammans med en uppgift om 
de personer som informationen riktar sig 
till, spridningsmetoden samt datum för 
första spridning,

a) håller tillgänglig för de behöriga
myndigheter eller organ som ansvarar för 
övervakning av information om läkemedel 
och som har godkänt informationen i 
förväg exempel på all information som 
tillgängliggörs enligt denna avdelning och 
information om volymen tillhandahållen 
information, tillsammans med en uppgift 
om de personer som informationen riktar 
sig till, sättet på vilket den ska 
tillhandahållas samt datum för första 
gången den ska tillhandahållas,

Or. en

Ändringsförslag 289
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100j – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) till de myndigheter eller organ som 
ansvarar för övervakning av information 
om läkemedel lämnar den information och 
det bistånd de behöver för att fullgöra sina 
åligganden,

c) till de myndigheter eller organ som 
ansvarar för övervakning av information 
om läkemedel tillhandahåller den 
information, de ekonomiska resurser och 
det bistånd de behöver för att fullgöra sina 
åligganden,

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör få tillräckliga ekonomiska resurser för att fullfölja sina 
uppdrag.

Ändringsförslag 290
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100j – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) till de myndigheter eller organ som 
ansvarar för övervakning av information 
om läkemedel lämnar den information och 
det bistånd de behöver för att fullgöra sina 
åligganden,

c) till de myndigheter eller organ som 
ansvarar för övervakning av information 
om läkemedel lämna den information, de 
ekonomiska resurser och det bistånd de 
behöver för att fullgöra sina åligganden,

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör få tillräckliga ekonomiska resurser för att fullfölja sina 
uppdrag.
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Ändringsförslag 291
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100j – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) inrättar system för 
klagomålshantering och ändamålsenliga 
mekanismer för överklagande för att 
behandla klagomål från konsumenter och 
garantera rättvis ersättning till offren,

Or. en

Motivering

Vilseledande information om receptbelagda läkemedel kan få allvarliga följder för folkhälsan. 
Det behövs också system för klagomål och överklaganden för att skydda konsumenterna och 
ge dem möjlighet att utöva sina rättigheter och ansöka om ersättning om informationen skulle 
vara vilseledande.

Ändringsförslag 292
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100j – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det är 
möjligt att offentliggöra namnet på den 
innehavare av godkännandet för 
försäljning som är ansvarig för spridning 
av läkemedelsinformation som inte 
uppfyller kraven.

Or. en

Motivering

Detta kan vara ett effektivt och avskräckande sätt för att garantera efterlevnaden av 
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lagstiftningen.

Ändringsförslag 293
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information om de homeopatika som 
avses i artikel 14.1 och som klassificeras 
som receptbelagda ska omfattas av 
bestämmelserna i denna avdelning.

Den information om de homeopatiska och 
växtbaserade läkemedel som avses i 
artikel 14.1 och som klassificeras som 
receptbelagda ska omfattas av 
bestämmelserna i denna avdelning.

Or. en

Motivering

Växtbaserade läkemedel som är receptbelagda bör omfattas av denna lagstiftning.

Ändringsförslag 294
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information om de homeopatika som 
avses i artikel 14.1 och som klassificeras 
som receptbelagda ska omfattas av 
bestämmelserna i denna avdelning.

Den information om de homeopatiska och 
växtbaserade läkemedel som avses i 
artikel 14.1 och som klassificeras som 
receptbelagda ska omfattas av 
bestämmelserna i denna avdelning.

Or. en

Motivering

Växtbaserade läkemedel som är receptbelagda bör omfattas av denna lagstiftning.
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Ändringsförslag 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, 
Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [ange exakt datum fem år efter det 
att ändringsdirektivet trätt i kraft] ska 
kommissionen offentliggöra en rapport om 
de erfarenheter som gjorts vid 
genomförandet av denna avdelning och 
bedöma om det behöver ses över. 
Kommissionen skall lägga fram rapporten 
för Europaparlamentet och rådet.”

Senast [ange exakt datum fem år efter det 
att ändringsdirektivet trätt i kraft] ska 
kommissionen offentliggöra en rapport om 
de erfarenheter som gjorts vid 
genomförandet av denna avdelning efter 
samråd med patientorganisationer och 
hälso- och sjukvårdspersonal och bedöma 
om det behöver ses över. Kommissionen 
skall lägga fram rapporten för 
Europaparlamentet och rådet.”

Or. en

Ändringsförslag 296
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100l – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, inom tolv månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv, och 
efter ett offentligt samråd med patient-
och konsumentorganisationer, läkar- och 
apotekarorganisationer, överlämna ett 
utredningsprotokoll till 
Europaparlamentet och rådet om 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
läsbarhet och exakthet samt deras värde 
för allmänheten och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Efter en analys av 
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uppgifter och en systematisk fallbaserad 
studie bör kommissionen om det behövs 
lägga fram förslag till förbättring av 
produktresuméernas och bipacksedlarnas 
layout och innehåll för att se till att de är 
en värdefull källa till information för 
allmänheten och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

Om kommissionen verkligen vill förbättra informationen till patienterna bör den förbättra 
produktresuméernas och bipacksedlarnas layout och innehåll.

Ändringsförslag 297
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100 la (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100 la (ny)
Under samordning av 
läkemedelsmyndigheten ska de nationella 
behöriga myndigheterna organisera 
oberoende upplysningskampanjer om 
hälsa och behandlingar på följande 
områden:
– Rationell användning av läkemedel. 
Vad är INN? Vad innebär förhållandet 
skada, nytta, risk? Vad är en biverkning? 
Vad ska man göra när man får en 
biverkning? Hur rapporterar man en 
biverkning? Vad är efterlevnad?
– God förvaltning. Vad är en 
intressekonflikt? Vad är insyn?
– Patient- och konsumenträttigheter vid 
kliniska prövningar. Vad är en klinisk 
prövning? Vad är informerat samtycke? 
Vilka är dina rättigheter som deltagare? 



AM\817858SV.doc 181/183 PE441.215v02-00

SV

Vad är surrogatmått?

Or. en

Motivering

Att förbättra hälsokunskapen hos allmänheten är avgörande för att patienter och 
konsumenter verkligen ska kunna påverka, vilket i sin tur kommer att leda till bättre hantering 
av villkor och bättre hälsoresultat. En spontan direkt reaktion från patienterna skapar en 
mångkulturell kunskap och ger erfarenhet – i diskussioner och genom egna uttryck vilket 
bidrar till ökad hälsokunskap.

Ändringsförslag 298
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100 lb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100 lb
Under samordning av 
läkemedelsmyndigheten ska de nationella 
behöriga myndigheterna sammanställa 
oberoende förebyggande 
hälsoinformation, särskilt om 
hälsofaktorer, genom att framför allt 
stödja offentliga kampanjer om hur man 
ska hantera missbruk, risker för 
alkoholmissbruk och missbruk av andra 
beroendeframkallande medel (tobak, 
narkotika etc.) och varför man ska äta 
hälsosammare eller regelbundet röra på 
sig etc.

Or. en

Motivering

Många sjukdomar och tillstånd kan förebyggas genom att man främjar en hälsosammare 
livsstil (mer fysisk aktivitet, mindre stress, rationell användning av läkemedel för att undvika 
vårdskador och beroende samt en drogfri livsstil) och bättre kost och hälsovanor (mindre 
alkohol, tobak, salt, socker och fett tillsammans med mer grönsaker och frukt etc.).
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Ändringsförslag 299
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv - ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100 lc (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100 lc
Medlemsstaterna ska se till att 
högskoleutbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal garanterar att 
studenternas förmåga att kommunicera 
utvecklas liksom deras förståelse för 
grundläggande evidensbaserad 
behandling.
Medlemsstaterna ska ge ekonomiskt stöd 
till oberoende centrum för 
läkemedelsinformation, uppmuntra 
utvecklingen av oberoende kontinuerliga 
utbildningsprogram för hälso- och 
sjukvårdspersonal och utvecklingen av 
dessas kritiska bedömningsförmåga.
Inom tre år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv och efter ett offentligt samråd 
med medlemsstaterna och kontinuerliga 
utbildningsprogram för hälso- och 
sjukvårdspersonal ska kommissionen 
utarbeta en övergripande rapport om 
bästa praxis i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att kunna informera patienter och tillgodose deras behov måste det finnas förtroende, 
personlig kontakt och sakkunskap som är de viktigaste inslagen i hälso- och 
sjukvårdspersonalens skyldigheter. Hälso- och sjukvårdspersonals förmåga att kommunicera 
måste utvecklas under högskoleutbildningen.
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Ändringsförslag 300
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
 Artikel 100 lc (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100 lc
Medlemsstaterna ska se till att 
högskoleutbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal garanterar att 
studenternas förmåga att kommunicera 
utvecklas liksom deras förståelse för 
grundläggande evidensbaserad 
behandling.
Medlemsstaterna ska ge ekonomiskt stöd 
till oberoende centrum för 
läkemedelsinformation, uppmuntra 
utvecklingen av oberoende kontinuerliga 
utbildningsprogram för hälso- och 
sjukvårdspersonal och utvecklingen av 
dessas kritiska bedömningsförmåga.
Inom tre år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv och efter ett offentligt samråd 
med medlemsstaterna och kontinuerliga 
utbildningsprogram för hälso- och 
sjukvårdspersonal ska kommissionen 
utarbeta en övergripande rapport om 
bästa praxis i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att kunna informera patienter och tillgodose deras behov måste det finnas förtroende, 
personlig kontakt och sakkunskap som är de viktigaste inslagen i hälso- och 
sjukvårdspersonalens skyldigheter. Hälso- och sjukvårdspersonals förmåga att kommunicera 
måste utvecklas under högskoleutbildningen.


