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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag markeres ændringer i udkastet til retsakt med 
fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det anføres, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der berøres. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, markeres med fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne 
passager, markeres dette med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår information til 
offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0662),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0517/2008),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet "Følgerne af 
Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelser fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2010),

1. fastlægger nedenstående førstebehandlingsholdning;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter. 
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved indføjelsen af et nyt afsnit VIIIa i 
Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler tages der vare om disse 
spørgsmål gennem forskellige 
bestemmelser, der skal sikre, at der er 
objektiv, pålidelig og ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet til rådighed 
vedrørende receptpligtige 
humanmedicinske lægemidler.

(2) Ved indføjelsen af et nyt afsnit VIIIa i 
Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler tages der vare om disse 
spørgsmål gennem forskellige 
bestemmelser, der skal sikre, at der er 
objektiv, pålidelig og ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet til rådighed 
vedrørende receptpligtige 
humanmedicinske lægemidler, og sætte 
fokus på patienters rettigheder og 
interesser.

Or. en

Begrundelse

I det ændrede direktiv skal der sættes fokus på patienter og deres interesser, og det samme 
gælder den ændrede forordning. I det ændrede direktivs nye bestemmelser skal der lægges 
vægt på patienters ret til information og ikke på lægemiddelvirksomheders ret til at sprede 
information.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 20 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Agenturet kan indtil 60 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 60 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 

(3) Agenturet kan indtil 20 dage efter 
modtagelsen gøre indsigelser mod den 
fremsendte information eller dele deraf 
med begrundelse i manglende opfyldelse af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa i direktiv 
2001/83/EF. Hvis agenturet ikke gør 
indsigelse inden for 20 dage, anses 
informationerne for at være godkendte og 
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kan offentliggøres. kan offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

60 dage er for lang tid og kan være til skade for patienterne, navnlig i forbindelse med 
produktadvarsler. For at sikre større effektivitet i processen bør der derfor fastsættes en mere 
rimelig tidsfrist for agenturets indsigelser mod informationer.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om information til patienter om 
receptpligtig medicin (KOM(2008)0662-0663). Parlamentet og patientsammenslutningerne 
har længe anmodet om et forslag, der giver patienterne mulighed for at få flere informationer 
om den medicin, de får ordineret og tager. 
Øget adgang til information af god kvalitet vil bidrage til, at der opnås et bedre 
sundhedsresultat for patienterne, fordi velinformerede patienter er mere tilbøjelige til at 
fortsætte en nødvendig behandling og bedre forstår beslutninger om behandlingen. Forslaget 
vil således tilføre merværdi, hvis det udformes og gennemføres korrekt. 
Som følge heraf kan formålet med forslaget ikke bare være at harmonisere den europæiske 
lovgivning, men også at forbedre sundheden gennem øget sundhedskompetence. 
Lægemiddelindustrien spiller en vigtig rolle for fremme af sundhedskompetence og godt 
helbred, men dens rolle skal være nøje fastlagt, og dens engagement skal være underlagt 
strenge regler for at forhindre kommercielt styret overforbrug af lægemidler. 
De eksisterende retlige rammer og situationen i Europa med hensyn til patienters adgang til 
information om receptpligtig medicin skaber mange problemer. Medlemsstaternes varierende 
fortolkning af direktivet giver patienter rundt omkring i Europa forskellig adgang til 
information af god kvalitet om lægemidler. I nogle medlemsstater er det vanskeligt for 
patienterne at få adgang til selv de mest basale informationer om lægemidler, de har fået 
ordineret. Det er uacceptabelt og skaber ulighed på sundhedsområdet i EU.
Den gældende lovgivning er ikke tilpasset til den tekniske udvikling og de muligheder og 
udfordringer, som internettet skaber. Patienter i Europa kan allerede nu på få sekunder få 
ubegrænset adgang til ukontrolleret og ofte fejlagtig information om receptpligtige 
lægemidler. De fleste patienter har imidlertid yderst begrænset adgang til kontrolleret og 
sikker information om lægemidler via internettet. Det er især et problem for dem, der har 
behov for information på deres modersmål.
At domstolene i Europa for øjeblikket fortolker direktivet forskelligt, viser, at der eksisterer 
visse juridiske uklarheder, som skaber usikkerhed om, hvordan direktivet skal gennemføres, 
og hvem det finder anvendelse på. Det ses også af, at medlemsstaterne har gennemført 
direktivet forskelligt. Derfor er det vigtigt at præcisere bestemmelserne.
Alt i alt er det nødvendigt, at bestemmelserne vedrørende information om receptpligtige 
lægemidler ajourføres, og at de nye regler indføres hurtigt. 
Ordføreren sætter imidlertid spørgsmålstegn ved flere dele af Kommissionens forslag. I denne 
begrundelse nævnes de vigtigste ændringer, der er foreslået i udkastene til betænkning.

 I Kommissionens forslag sættes der fokus på lægemiddelvirksomhedernes ret til at 
sprede information og ikke patienternes ret til at få adgang til information af god 
kvalitet. Ordføreren foreslår derfor, at forslagets fokus ændres, og at 
lægemiddelvirksomhederne pålægges at give patienterne visse informationer, hvorved 
"patienternes ret til information" bliver centrum for lovgivningen. 
Lægemiddelvirksomhederne må ikke benytte muligheden for at stille information til 
rådighed for patienter til at reklamere, for informationerne skal virkelig være i 
patienternes interesse. Ordføreren vil forpligte lægemiddelindustrien til at give 
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patienter i EU let adgang til visse basale informationer om receptpligtige lægemidler, 
f.eks. produktresuméer og indlægssedler.

 Information bør stilles til rådighed efter "pull-princippet", dvs. stilles til rådighed for 
patienter, der selv søger information. Derfor bør de kanaler, som information stilles til 
rådighed gennem, vælges mere omhyggeligt. Selv om internettet får stadig større 
betydning, varierer dets udbredelse og adgangen til det betydeligt fra medlemsstat til 
medlemsstat, og det samme gælder internetkendskabet. Derfor bør information også 
stilles til rådighed via mere "traditionelle" kanaler som f.eks. korrespondance. 

 Ordføreren er imidlertid forbeholden over for brugen af trykte medier som 
informationskanal. Informationer i aviser eller tidsskrifter er tilgængelige for alle og 
ikke bare for dem, der selv søger information, hvorfor patienterne ikke beskyttes mod 
uanmodet information. Derfor foreslår ordføreren, at lægemiddelvirksomheder ikke 
får mulighed for at offentliggøre information i aviser, tidsskrifter o.l. 

 Ordføreren ønsker også, at der skelnes klarere mellem reklame og information. Selv 
om reklame er defineret i direktivets artikel 86, og det i henhold til artikel 88, stk. 1, er 
forbudt at reklamere for receptpligtig medicin, bør det for at skabe større klarhed 
understreges, at intet salgsfremmende materiale om receptpligtig medicin må 
offentliggøres.

 For at undgå forvirring skal det understreges, at direktivets bestemmelser kun finder 
anvendelse på lægemiddelvirksomheder og under ingen omstændigheder har 
indflydelse på hverken mediers, patienters eller patientsammenslutningers ret til at 
give udtryk for deres holdning til visse lægemidler og behandlinger, forudsat at de 
handler uafhængigt og ikke på vegne af, af hensyn til eller efter anvisning fra 
lægemiddelvirksomheder. Dette er regler rettet mod industrien, ikke mere generelle 
regler, der har indflydelse på ytringsfriheden, pressefriheden osv. 

 Patientsammenslutningerne bør inddrages aktivt i gennemførelsen af direktivet og
forordningen, således at patienterne kan give deres mening til kende. Ordføreren går 
ind for idéen om, at der udarbejdes retningslinjer og en adfærdskodeks for 
informationer, som stilles til rådighed for patienter, og han ønsker, at Kommissionen 
samarbejder med patientsammenslutningerne, når den udarbejder retningslinjerne og 
adfærdskodeksen.

 Det vigtige forhold mellem læge og patient skal understreges. Den vigtigste kilde til 
information om receptpligtig medicin er og bør vedblive med at være den læge, der 
udskriver recepten. Dette forhold har afgørende værdi og kan kun suppleres med andre 
informationskanaler.

 Hvad angår informationens rækkevidde, bifalder ordføreren, at den offentligt 
tilgængelige version af evalueringsrapporten offentliggøres. Han mener imidlertid, at 
de farmaceutiske, prækliniske og kliniske forsøg med de pågældende lægemidler også 
kan offentliggøres. På grund af disse informationers kommercielt følsomme karakter 
kan lægemiddelvirksomheder ikke pålægges at offentliggøre dem, men da de kan være 
værdifulde for patienterne og deres sammenslutninger, bør der ikke være forbud imod 
at offentliggøre dem. 

Hvis forslagene ses i en større sammenhæng, skal det understreges, at information til patienter 
om receptpligtig medicin bør indgå i en bredere "patientinformationsstrategi" og en bredere 
strategi for sundhedskompetence. Patienter og alle andre interesserede bør kunne finde 
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nøjagtig og neutral information om sund livsstil, sygdomsforebyggelse, forebyggelse af 
specifikke sygdomme og forskellige behandlingsmuligheder. Det falder dog uden for 
forslagets og betænkningens rammer. Ordføreren forventer imidlertid, at Kommissionen som 
led i nævnte bredere "patientinformationsstrategi" inden længe stiller et nyt, supplerende 
forslag.


