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***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 direktiv om ændring af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for 
så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler
(KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0663),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0516/2008),

– 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 Union funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 10. juni fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg1 og til 
udtalelse af 7. oktober 2009 fra Regionsudvalget2,

– 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.

                                               
1 EFT C 306 af 16.12.2009, s. 19.
2 EUT C 
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) På grundlag af artikel 88a i direktiv 
2001/83/EF fremsendte Kommissionen den 
20. december 2007 en meddelelse til 
Europa Parlamentet og Rådet om "Rapport 
om den aktuelle praksis vedrørende 
lægemiddelinformation til patienter". 
Rapporten konkluderer, at medlemsstaterne 
har vedtaget indbyrdes afvigende regler og 
praksis med hensyn til levering af 
information, hvilket fører til en situation, 
hvor patienter og offentligheden i bred 
forstand har ulige adgang til information 
om lægemidler, for så vidt angår 
oplysninger på indlægssedlen og 
produktresuméet. Denne form for 
urimelige forskelle med hensyn til adgang 
til oplysninger, der er offentligt 
tilgængelige i andre medlemsstater, er til 
skade for patienter med kroniske 
sygdomme fra visse medlemsstater, og bør 
fjernes.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Disse forskelle i fortolkningen af 
Fællesskabets regler om reklamer og 
forskellene i nationale bestemmelser om 
information har en negativ virkning på en 
ensartet anvendelse af fællesskabsreglerne 
for reklame og virkningsgraden af 
bestemmelserne om produktinformation i 
produktresuméet og indlægssedlen. Selv 

(5) Disse forskelle i fortolkningen af 
Fællesskabets regler om tilvejebringelse af 
information til patienter og til 
offentligheden som helhed og forskellene 
mellem nationale bestemmelser om 
information har en negativ virkning på en 
ensartet anvendelse af fællesskabsreglerne 
om tilvejebringelse af information til 
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om disse regler er fuldt harmoniserede for 
at sikre samme niveau af beskyttelse af 
folkesundheden i hele Fællesskabet, 
undergraves dette mål, hvis der tillades vidt 
forskellige nationale regler for spredning af 
sådanne nøgleoplysninger.

patienter og til offentligheden som helhed 
og på virkningsgraden af bestemmelserne 
om produktinformation i produktresuméet 
og indlægssedlen. Selv om disse regler er 
fuldt harmoniserede for at sikre samme 
niveau af beskyttelse af folkesundheden i 
hele Fællesskabet, undergraves dette mål, 
hvis der tillades vidt forskellige nationale 
regler for spredning af sådanne 
nøgleoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke fokusere på reklame, men på at stille information til rådighed for 
offentligheden.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsdirektivet skal fokusere på patienterne og deres interesser. De nye bestemmelser 
skal lægge vægt på patienters ret til information og ikke på lægemiddelvirksomheders ret til 
at sprede information.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
de vigtigste informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler. 
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for, hvordan specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser stilles til 
rådighed for offentligheden som led i en 
bredere "patientinformationsstrategi". 
Forbuddet mod reklame for receptpligtige 
lægemidler over for offentligheden bør 
opretholdes. Bestemmelserne i dette 
direktiv om, hvordan indehaverne af 
markedsføringstilladelser stiller 
information til rådighed, berører ikke 
forholdet mellem patienter og deres læger 
og bør bidrage til at sikre, at patienter 
informeres bedre.   Informationens 
kvalitet bør højnes og nøjagtigheden af 
den øges med henblik på bedre 
patientinformation og dermed med 
henblik på at opnå bedre 
sundhedsresultater for patienterne.

Or. en

Begrundelse

i) Det skal fremhæves, at de nye bestemmelser ikke har til formål at erstatte forholdet mellem 
patient og læge, men kun er beregnet til at fungere som støtte for det, hvilket er i 
overensstemmelse med artikel 100d, stk. 2, litra b), i Kommissionens forslag. Velinformerede 
patienter er mere tilbøjelige til at fortsætte en nødvendig behandling og forstår bedre 
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beslutninger i forbindelse med deres behandling. ii) Information fra indehavere af 
markedsføringstilladelser om receptpligtige lægemidler bør indgå som led i en bredere 
informations- og sundhedskompetencestrategi.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til den offentliggørelse 
af information om receptpligtige 
lægemidler, der foretages af indehaveren
af markedsføringstilladelsen, idet de 
nuværende fællesskabsregler tillader 
reklame for ikke-receptpligtige lægemidler 
over for offentligheden på visse 
betingelser. Bestemmelserne i dette 
direktiv berører ikke andre personers eller 
sammenslutningers, navnlig pressens 
eller patienters og 
patientsammenslutningers ret til at give 
udtryk for deres holdning til receptpligtige 
lægemidler, forudsat at de handler 
uafhængigt og ikke direkte eller indirekte 
på vegne af, efter anvisning fra eller af 
hensyn til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Under henvisning til den nylige udvikling i retspraksis skal det understreges, at 
bestemmelserne i dette direktiv ikke berører andre personers eller sammenslutningers, 
navnlig pressens eller patienters og patientsammenslutningers ret til at give udtryk for deres 
holdning til receptpligtige lægemidler, forudsat at de ikke handler på vegne af 
lægemiddelvirksomheder eller i disses interesse. 
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler bør kun 
offentliggøres af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gennem 
bestemte kommunikationskanaler, for at 
undgå, at effektiviteten af forbuddet mod 
reklame undergraves af uanmodet 
information til offentligheden. Hvis 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
offentliggør information via tv, radio eller 
aviser, tidsskrifter og lignende 
publikationer, er patienterne ikke beskyttet 
mod sådan uanmodet information, og 
denne form for offentliggørelse bør derfor 
ikke tillades. 

Or. en

Begrundelse

i) Dette ændringsforslag om udskiftning af "sprede" med "offentliggøre" gælder for hele 
teksten. Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal der foretages tilsvarende ændringer i hele 
teksten, herunder erstatning af navneordet ”spredning” med ”offentliggørelse”. ii) 
Indehaveren af markedsføringstilladelse bør stille information til rådighed for dem, der selv 
søger denne information, dvs. at ”pull-princippet” bør gælde. Hvis lægemiddelvirksomheden 
offentliggør information aviser, tidsskrifter og lignende publikationer, er patienterne ikke 
beskyttet mod sådan uanmodet information, og denne form for offentliggørelse bør derfor ikke 
tillades.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Da der med dette direktiv for første 
gang indføres harmoniserede regler for 
levering af information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler, bør 

(15) Da der med dette direktiv for første 
gang indføres harmoniserede regler for 
levering af information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler, bør 
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Kommissionen fem år efter ikrafttrædelsen 
vurdere, hvordan direktivet fungerer, og 
om det er nødvendigt at revidere det. Der 
bør også indgå bestemmelser vedrørende 
Kommissionens udarbejdelse af 
retningslinjer på grundlag af 
medlemsstaternes erfaringer med 
overvågningen af information. 

Kommissionen fem år efter ikrafttrædelsen 
vurdere, hvordan direktivet fungerer, og 
om det er nødvendigt at revidere det. Der 
bør også indgå bestemmelser vedrørende 
Kommissionens udarbejdelse af 
retningslinjer på grundlag af de erfaringer, 
som medlemsstaterne i samarbejde med 
patientsammenslutninger og fagfolk i 
sundhedssektoren har gjort med 
overvågningen af information.

Or. en

Begrundelse

Da informationen er rettet til patienter, skal patientsammenslutningerne inddrages i 
processen med fastlæggelse af retningslinjer. Det er også af afgørende betydning, hvilken 
holdning fagfolk i sundhedssektoren indtager, fordi de er og fortsat bør være patienternes 
vigtigste kilde til information om receptpligtige lægemidler.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen bør have beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår 
kvalitetskriterier for information, der 
gives til offentligheden, og retningslinjer 
for adgang til internettet.

Or. en

Begrundelse

Komitologiordningen skal tilpasses det system med delegerede retsakter, der er indført med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (dvs. Lissabontraktaten). 
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen hører patientsammenslutningerne, således at patienterne kan give deres 
mening til kende om spørgsmål vedrørende gennemførelse og anvendelse af dette direktiv.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

information, der opfylder 
kvalitetskriterierne, og som offentliggøres 
af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om 
receptpligtige lægemidler, som er omfattet 
af bestemmelserne i afsnit VIIIa."

Or. en

Begrundelse

Information, der gives til patienter og offentligheden i almindelighed, skal opfylde de centrale 
kvalitetskriterier for at garantere patienternes sikkerhed og beskytte folkesundheden.
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede, enten 
direkte eller indirekte gennem tredjemand, 
information til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 

1. Medlemsstaterne forlanger, at
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
enten direkte eller indirekte gennem en 
tredjemand, der handler på vegne af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
stiller information til rådighed for 
offentligheden eller almindelige borgere 
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bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

om godkendte receptpligtige lægemidler, 
hvis sådan information og den måde, den 
stilles til rådighed på, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette afsnit. Sådan information anses ikke 
for reklame, for så vidt angår anvendelsen 
af afsnit VIII. Når sådan information 
stilles til rådighed, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og enhver 
eventuel tredjemand angives, og enhver 
eventuel tredjemand, der handler på 
vegne af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, skal tydeligt 
angives som sådan.

Or. en

Begrundelse

i) Direktivet bør fokuserer på patienter og bør derfor skifte fokus.  Der bør lægges vægt på 
patientens ret til adgang til information og ikke på lægemiddelvirksomheders mulighed for at 
sprede information. ii) Det skal være klart for offentligheden, at informationen stilles til 
rådighed af lægemiddelvirksomhederne. I tilfælde hvor informationen stilles til rådighed af 
tredjemand, skal det ligeledes være klart, at tredjemand handler på vegne af 
lægemiddelvirksomheden.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelserne i dette direktiv 
berører ikke andre personers eller
sammenslutningers, navnlig pressens 
eller patienters og 
patientsammenslutningers, ret til at give 
udtryk for deres holdning til receptpligtige 
lægemidler, forudsat at de handler 
uafhængigt og ikke direkte eller indirekte 
på vegne af, efter anvisning fra eller af 
hensyn til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.
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Or. en

Begrundelse

Under henvisning til den nylige udvikling i retspraksis skal det understreges, at 
bestemmelserne i dette direktiv ikke berører andre personers eller sammenslutningers, 
navnlig pressens eller patienters og patientsammenslutningers ret til at give udtryk for deres 
holdning til receptpligtige lægemidler, forudsat at de ikke handler på vegne af 
lægemiddelvirksomheder eller i disses interesse. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For så vidt angår godkendte 
receptpligtige lægemidler stiller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
lægemidlets produktresumé, etikettering og 
indlægsseddel som godkendt af de 
kompetente myndigheder samt den 
offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, til rådighed 
for offentligheden eller almindelige 
borgere. Denne information bør stilles til 
rådighed både i elektronisk og trykt form 
samt i et format, der er tilgængeligt for 
personer med handicap.                                       

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

2. Følgende typer information om 
godkendte receptpligtige lægemidler kan 
af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen stilles til 
rådighed for offentligheden eller 
almindelige borgere:

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

vidtgående end elementerne i lægemidlets 
produktresumé, etikettering eller 
indlægsseddel og den offentligt 
tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, men 
præsenterer dem på en måde, der er 
forståelig for offentligheden eller 
almindelige borgere uden at gå på 
kompromis med informationens kvalitet 
og pålidelighed

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

b) information vedrørende bortskaffelse af 
ubrugte lægemidler eller affald, der 
stammer fra lægemidler, samt en 
henvisning til eksisterende 
indsamlingssystemer; information om pris 
samt konkrete oplysninger og 
dokumentation vedrørende f.eks. ændringer 
af emballagen eller advarsler mod 
bivirkninger

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

c) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Sådan 
information kontrolleres af agenturet, før 
det offentliggøres, jf. artikel 20b, stk. 1, i 
forordning EF nr. 726/2004
d) de farmaceutiske og prækliniske forsøg 
samt de kliniske forsøg med de 
pågældende lægemidler, som indgår i den
offentligt tilgængelige udgave af den i stk. 
1 nævnte evalueringsrapport.

(Krydshenvisning: omplacering og ændring af artikel 100b, litra b) – d), i forslaget)

Or. en

Begrundelse

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
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Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør kun stilles information til rådighed for dem, der selv søger denne information, dvs. at 
”pull-princippet” bør gælde. Hvis lægemiddelvirksomheden leverer information i aviser, 
tidsskrifter og lignende publikationer, er patienterne ikke beskyttet mod sådan uanmodet 
information, og denne form for offentliggørelse bør derfor ikke tillades.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles information til rådighed for dem, der selv søger denne information, dvs. at 
”pull-princippet” bør gælde. Hvis lægemiddelvirksomheden leverer information i 
sundhedsrelaterede publikationer, er patienterne ikke beskyttet mod sådan uanmodet 
information, og denne form for offentliggørelse bør derfor ikke tillades.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Patienter bør have mulighed for at kontakte lægemiddelvirksomheden med henblik på at få 
supplerende information.



PR\810432DA.doc 19/29 PE439.410v02-00

DA

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) nogen tilskyndelse til eller reklame for
forbrug af lægemidlet

Or. en

Begrundelse

Der bør lægges yderligere vægt på sondringen mellem information og reklame. 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.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100d – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Kommissionen vedtager de nødvendige 
foranstaltninger for at gennemføre stk. 1, 2 
og 3. 

(4) For at sikre kvaliteten af den 
information, der stilles til rådighed for 
offentligheden og almindelige borgere, 
vedtager Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 100kb og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
100kc og 100kd, de nødvendige 
foranstaltninger for at anvende stk. 1, 2 og 
3. 

Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 121, stk. 2a.

Or. en
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Begrundelse

Komitologiordningen skal tilpasses det system med delegerede retsakter, der er indført med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (dvs. Lissabontraktaten). 

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse dette stykke 
for at tage hensyn til den tekniske 
udvikling. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 121, stk. 2a.

For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling kan Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 100kb og med forbehold af 
betingelserne i artikel 100kc og 100kd 
vedtage de nødvendige foranstaltninger 
for anvendelsen af dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Komitologiordningen skal tilpasses det system med delegerede retsakter, der er indført med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (dvs. Lissabontraktaten). 

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen retningslinjer 
for informationer, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende en adfærdskodeks 
for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Kommissionen 

2. Efter høring af medlemsstaterne, 
patientsammenslutninger og fagfolk i 
sundhedssektoren udarbejder 
Kommissionen retningslinjer for 
informationer, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende en adfærdskodeks 
for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 



PR\810432DA.doc 21/29 PE439.410v02-00

DA

udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Disse retningslinjer 
indeholder bestemmelser til sikring af, at 
almindelige borgere kan indgive klager til 
kompetente myndigheder over vildledende 
praksis i forbindelse med offentliggørelse 
af information. Kommissionen udarbejder 
disse retningslinjer ved dette direktivs 
ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

Or. en

Begrundelse

Da informationen er rettet til patienter, skal patientsammenslutningerne inddrages i 
processen med fastlæggelse af retningslinjer. Det er også af afgørende betydning, hvilken 
holdning fagfolk i sundhedssektoren indtager, fordi de er og fortsat bør være patienternes 
vigtigste kilde til information om receptpligtige lægemidler.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Efter registrering af internet-webstedet kan 
den information om et lægemiddel, der 
findes på webstedet, af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen leveres på andre 
internet-websteder i hele Fællesskabet, der 
er registreret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1, hvis indholdet er identisk.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at følge ”pull-princippet” og sikre, at information om receptpligtige 
lægemidler ikke dukker op på noget andet uvedkommende websted, bør muligheden for at 
offentliggøre lægemiddelrelateret information begrænses til de specifikke websteder, som 
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lægemiddelvirksomhederne registrerer og vedligeholder i overensstemmelse med artikel 
100h, stk. 1, afsnit 1.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, uden 
at de på forhånd har givet deres 
udtrykkelige samtykke, eller muliggøre 
fremkomsten af uanmodet indhold, der 
distribueres til offentligheden eller 
almindelige borgere. Internetwebsteder må 
stille videoindhold til rådighed, hvis det 
fremmer sikker og effektiv anvendelse af 
lægemidlet.

Or. en

Begrundelse

i) Afhængigt af webstedets udformning kan patienter, der regelmæssigt besøger stedet, måske 
ønske at registrere sig eller angive deres identitet for at få adgang til tidligere søgt 
information eller for at få hurtigere adgang til information; dette må imidlertid kun ske, hvis 
de på forhånd giver deres udtrykkelige samtykke. ii) I forbindelse med visse lægemidler (f.eks. 
inhalere) kan andet materiale og andre redskaber, f.eks. en kort film, være nyttige for at 
demonstrere den korrekte anvendelse af et lægemiddel.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100ka
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Høring af patientsammenslutninger

Kommissionen hører 
patientsammenslutninger om spørgsmål 
vedrørende medlemsstaternes 
gennemførelse og anvendelse af dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør høre patientsammenslutningerne, således at patienterne kan give deres 
mening til kende om spørgsmål vedrørende gennemførelse og anvendelse af dette direktiv.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100k b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100kb
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 100d, stk. 4, og artikel 
100f, stk. 2, i en periode på fem år efter 
denne forordnings ikrafttræden. 
Kommissionen aflægger en rapport om de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af perioden på fem år. 
Delegationen af beføjelser fornys 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet og Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 100kc.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. 
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3. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen med 
forbehold af betingelserne i artikel 100kc 
og 100kd.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal direktivet 
indeholde detaljerede bestemmelser om delegationen af beføjelser.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100k c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100kc
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 
100d, stk.4, og artikel 100f, stk. 2, kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. 
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom i rimelig tid, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt de mulige 
årsager hertil.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning straks eller på et senere i 
afgørelsen angivet tidspunkt. Afgørelsen 
er uden virkning for gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den 
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Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal direktivet 
indeholde detaljerede bestemmelser om delegationen af beføjelser.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100k d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100kd
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden tre måneder fra underretningen 
herom.
På Europa-Parlamentets eller Rådets 
initiativ kan denne frist forlænges med en 
måned.

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal direktivet 
indeholde detaljerede bestemmelser om delegationen af beføjelser.
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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 
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information til rådighed for patienter til at reklamere, for informationerne skal virkelig være i 
patienternes interesse. Ordføreren vil forpligte lægemiddelindustrien til at give 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 stille information til rådighed 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 



PR\810432DA.doc 29/29 PE439.410v02-00

DA

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 
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.


