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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring i fråga om 
information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn 
över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0662),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0517/2008),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artikel 294.3, artikel 114 och artikel 168.4 c i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Införandet av en ny avdelning VIIIa i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av 
den 6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel är 
inriktat på dessa angelägenheter genom 
olika bestämmelser som är avsedda att 
säkerställa tillgång till högkvalitativ, 
objektiv och tillförlitlig information utan 
försäljningssyfte om receptbelagda 
humanläkemedelsprodukter.

(2) Införandet av en ny avdelning VIIIa i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av 
den 6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel är 
inriktat på dessa angelägenheter genom 
olika bestämmelser som är avsedda att 
säkerställa tillgång till högkvalitativ, 
objektiv och tillförlitlig information utan 
försäljningssyfte om receptbelagda 
humanläkemedelsprodukter och att lägga 
tonvikt vid patienternas rättigheter och 
intressen.

Or. en

Motivering

Ändringsdirektivet måste fokusera på patienterna och deras intressen. Detta måste också 
återspeglas i ändringsförordningen. I de nya bestämmelserna i ändringsdirektivet måste man 
lägga tonvikt vid patienternas rätt till information i stället för vid läkemedelsföretagens rätt 
att sprida information.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 20b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten kan inom 
60 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 

3.  Läkemedelsmyndigheten kan inom 
20 dagar efter det att anmälan mottagits 
rikta invändning mot den ingivna 
informationen eller delar därav på grundval 
av bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning VIIIa i 
direktiv 2001/83/EG. Om 
läkemedelsmyndigheten inte riktat 
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invändning inom 60 dagar ska 
informationen anses som godtagen och får 
offentliggöras.

invändning inom 20 dagar ska 
informationen anses som godtagen och får 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

60 dagar är en alltför lång period och kan vara till skada för patienterna, särskilt i samband 
med produktvarningar. För att garantera ett mer effektivt förfarande bör man därför 
fastställa en rimligare tidsfrist för myndighetens invändningar.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om information till patienter om 
receptbelagda humanläkemedel (KOM(2008)0662/0663). Parlamentet och 
patientorganisationerna har länge efterfrågat ett sådant förslag, som gör det möjligt för 
patienterna att skaffa sig mer information om de läkemedel som skrivs ut åt dem och som de 
använder. 
Ökad tillgång till högkvalitativ information kommer att bidra till bättre hälsa bland 
patienterna, eftersom mer välinformerade patienter i högre grad tenderar att fortsätta 
nödvändiga behandlingar och förstå bättre de behandlingsbeslut som fattas. Förslaget kommer 
således, om det utformas och genomförs på rätt sätt, att ge ett mervärde. 
Målsättningen för förslaget kan därför inte vara enbart att harmonisera lagstiftningen i EU, 
utan även att förbättra hälsan genom ökade hälsokunskaper. Läkemedelsindustrin har en 
viktig funktion att fylla inom kunskaps- och hälsofrämjandet, men dess roll måste definieras 
tydligt och dess insatser på detta område regleras strikt i syfte att förhindra kommersiellt 
grundad överkonsumtion av läkemedel.  
Det finns många problem med den gällande rättsliga ramen och situationen i EU när det gäller 
patienternas tillgång till information om receptbelagda läkemedel. Medlemsstaternas skilda 
tolkningar av direktivet ger patienterna i olika delar av EU olika tillgång till högkvalitativ 
läkemedelsinformation. I vissa medlemsstater finns inte ens den mest grundläggande 
informationen om de läkemedel som skrivs ut lättillgänglig för patienterna. Detta är 
oacceptabelt och skapar ojämlikhet på hälsoområdet inom unionen.
Dagens förordning är inte anpassad till den tekniska utvecklingen och de möjligheter och 
utmaningar som Internet medför. Patienterna i EU kan redan tillgå en oändlig mängd 
okontrollerad och ofta inkorrekt information om receptbelagda läkemedel på bara några 
sekunder. Tillgången till kontrollerad och säker läkemedelsinformation på Internet är dock 
mycket begränsad för de flesta patienter. Detta är särskilt ett problem för dem som behöver 
information på sitt modersmål.
Den rådande och varierande tolkning som olika domstolar runtom i EU har gjort av direktivet 
visar att det råder viss rättslig oklarhet som skapar osäkerhet om hur direktivet ska 
genomföras och vem det är tillämpligt på. Detta framgår även av skillnaderna mellan hur de 
olika medlemsstaterna har genomfört direktivet. Det är därför mycket viktigt att göra 
bestämmelserna tydligare.
Bestämmelserna om information om receptbelagda läkemedel måste därför uppdateras på det 
hela taget, och nya bestämmelser måste införas snart. 
Föredraganden finner dock flera inslag i kommissionens förslag oroande. I denna motivering 
belyses de viktigaste förändringar som föreslås i förslagen till betänkanden.

 Kommissionens förslag fokuserar på läkemedelsföretagens rätt att sprida information 
snarare än på patienternas rätt till högkvalitativ information. Föredraganden föreslår 
därför att man ska flytta tonvikten i förslaget och att ge läkemedelsföretagen i uppdrag 
att tillhandahålla viss information till patienterna och på så sätt sätta ”patienternas rätt 
att veta” i centrum för lagstiftningen. Möjligheten att tillgängliggöra information för 
patienterna får inte användas som ett tillfälle för läkemedelsföretagen att göra reklam 
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för sina produkter. Informationen måste verkligen tjäna patienternas intressen. 
Föredraganden vill att läkemedelsindustrin ska bli skyldig att göra viss grundläggande 
information om receptbelagda läkemedel lättillgänglig för patienterna i EU, till 
exempel sammanfattningar av produktegenskaper och bipacksedlar.

 Tillhandahållandet av information bör grundas på ”pull-principen”, det vill säga att 
informationen ska finnas tillgänglig för patienter som själva söker information. 
Informationskanalerna bör därför väljas ut med större försiktighet. Samtidigt som 
Internets betydelse ökar varierar utbredningen av och tillgången till Internet betydligt 
från en medlemsstat till en annan, för att inte tala om skillnaderna i fråga om Internet-
kunskaper. Av denna anledning bör informationen göras tillgänglig även via mer 
”traditionella” kanaler som exempelvis brevförsändelser.

 Vad gäller användningen av tryckta medier som informationskanal har föredraganden 
dock vissa reservationer. Information i dagstidningar eller tidskrifter finns tillgänglig 
för alla, inte bara för dem som själva söker information. Detta innebär att patienterna 
inte är skyddade från information som de inte bett om. Föredraganden föreslår därför 
att man stryker läkemedelsföretagens möjlighet att sprida information i dagstidningar, 
tidskrifter och liknande publikationer. 

 Föredraganden vill också att det görs tydligare åtskillnad mellan reklam och 
information. Även om det i artikel 86 i direktivet ges en definition av reklam och 
artikel 88.1 förbjuder reklam för receptbelagda läkemedel bör det för tydlighetens 
skull betonas att inget reklammaterial om receptbelagda läkemedel får spridas.

 För att undvika förvirring måste det betonas att direktivets bestämmelser skulle vara 
tillämpliga enbart på läkemedelsföretag och inte under några omständigheter påverka 
vare sig pressens, patienternas eller patientorganisationernas rätt att uttrycka sina 
åsikter om vissa läkemedel och behandlingar, så länge som de agerar oberoende och 
inte på läkemedelsföretagens vägnar, i deras intresse eller på uppdrag av dem. Detta är 
en förordning som avser industrin, inte en bredare lagstiftning som påverkar yttrande-
eller pressfriheten eller någon annan frihet. 

 För att patienterna ska kunna göra sin röst hörd bör patientorganisationerna aktivt 
medverka i genomförandet av direktivet och förordningen. Föredraganden välkomnar 
idén om att ta fram riktlinjer och etiska regler för den information som tillgängliggörs 
för patienterna, och vill att kommissionen samarbetar med patientorganisationerna vid 
utarbetandet av dessa riktlinjer och etiska regler.

 Man måste framhålla den viktiga relationen mellan läkaren och patienten. Den 
viktigaste informationskällan om receptbelagda läkemedel är, och bör förbli, den 
läkare som skriver ut dem. Denna relation är av grundläggande betydelse och kan bara 
kompletteras av andra informationskällor.

 När det gäller omfattningen på informationen välkomnar föredraganden att den 
offentligt tillgängliga versionen av bedömningsrapporten offentliggörs. Föredraganden 
anser dock att även resultaten av de farmaceutiska och prekliniska undersökningarna 
och de kliniska prövningarna av de aktuella läkemedlen skulle kunna tillgängliggöras. 
Eftersom denna information är kommersiellt känslig kan läkemedelsföretagen inte 
göras skyldiga att offentliggöra den, men med tanke på att den kan vara av värde för 
patienterna och patientorganisationerna bör det inte vara förbjudet att göra det. 
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För att sätta in förslaget i sitt sammanhang understryker föredraganden att informationen till 
patienter om receptbelagda läkemedel bör utgöra en del av en större ”strategi för 
patientinformation” och en bredare strategi för hälsokunskaper. Patienterna och samtliga 
berörda parter måste kunna hitta korrekt och objektiv information om en hälsosam livsstil, 
förebyggande av sjuklighet och specifika sjukdomar och olika behandlingsalternativ. Detta 
går emellertid utöver tillämpningsområdet för detta förslag och detta betänkande. 
Föredraganden förväntar sig dock att kommissionen inom en snar framtid lägger fram ett nytt 
förslag som en del av en sådan bredare ”strategi för patientinformation” och som ett 
komplement till detta förslag.


