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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 direktiv om ändring i fråga om 
information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av direktiv 2001/83/EG 
om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel
(KOM(2008)0663 – C6-0156/2008 – 2008/0256(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0663),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0156/2008),

– 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 yttrandet av den 10 juni 2009 från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén1 och yttrandet av den 7 oktober 2009 från Regionkommittén2,

– 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.

                                               
1 EUT C 306, 16.12.2009, s. 19.
2 EUT C
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Ändringsförslag 1

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”. 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.

(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”. 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 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 är till 
skada för patienter med kroniska 
sjukdomar i vissa medlemsstater och bör 
rättas till.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Dessa skillnader i tolkningen av 
gemenskapens regler för reklam samt 
mellan nationella bestämmelser om 
information inverkar negativt på den 
enhetliga tillämpningen av gemenskapens 
regler för reklam, och på 
genomslagskraften i bestämmelserna om 

(5) Dessa skillnader i tolkningen av 
gemenskapens regler för tillhandahållande 
av information till patienter och den 
breda allmänheten samt mellan nationella 
bestämmelser om information inverkar 
negativt på den enhetliga tillämpningen av 
gemenskapens regler för tillhandahållande 
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den produktinformation som finns i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln. Trots att 
dessa bestämmelser är fullständigt 
harmoniserade för att säkerställa samma 
skyddsnivå för folkhälsan inom hela 
gemenskapen, undergrävs detta mål om vitt 
skilda nationella regler för spridningen av 
sådana väsentliga uppgifter tillåts.

av information till patienter och den
breda allmänheten, och på 
genomslagskraften i bestämmelserna om 
den produktinformation som finns i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och bipacksedeln. Trots att 
dessa bestämmelser är fullständigt 
harmoniserade för att säkerställa samma 
skyddsnivå för folkhälsan inom hela 
gemenskapen, undergrävs detta mål om vitt 
skilda nationella regler för spridningen av 
sådana väsentliga uppgifter tillåts.

Or. en

Motivering

Direktivets fokus bör inte ligga på reklam utan på tillgängliggörandet av information till 
allmänheten.

Ändringsförslag 3

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 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 
genom att lägga tonvikten vid 
patienternas rättigheter och intressen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 4

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 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 
tillgängliggörs av innehavare av 
godkännandet för försäljning inom ramen 
för en bredare ”strategi för 
patientinformation”. Förbudet av reklam 
som riktas till allmänheten för 
receptbelagda läkemedel bör bibehållas. 
Bestämmelserna i detta direktiv om den 
information som innehavare av 
godkännandet för försäljning 
tillgängliggör påverkar inte relationen 
mellan patient och läkare, utan bör bidra 
till att patienterna får bättre information. 
Man bör förbättra informationens kvalitet 
och korrekthet med målet att informera 
patienterna på ett bättre sätt och således 
förbättra deras hälsa.

Or. en

Motivering

i) Det måste betonas att de nya bestämmelserna inte är avsedda att ersätta relationen mellan 
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patient och läkare, utan bara att stödja den. Detta är i linje med artikel 100d 2b i 
kommissionens förslag. Patienter som vet mer brukar oftare fortsätta nödvändiga 
behandlingar och bättre förstå de behandlingsbeslut som fattas. ii) Den information som 
innehavaren av godkännandet för försäljning tillhandahåller om receptbelagda läkemedel bör 
ingå i en större strategi för information och hälsokunskaper.

Ändringsförslag 5

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 tillgängliggörande av information om 
receptbelagda läkemedel av innehavaren 
av godkännandet för försäljning, eftersom 
gällande gemenskapsregler, under vissa 
villkor tillåter reklam till allmänheten för 
receptfria läkemedelsprodukter. 
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 
godkännandet för försäljning eller på 
uppdrag av dem eller i deras intresse.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av den senaste tidens rättspraxis måste det betonas att direktivets 
bestämmelser inte påverkar någon annan persons eller organisations, särskilt inte pressens, 
patienternas eller patientorganisationernas, rätt att uttrycka sina åsikter om receptbelagda 
läkemedel, så länge som de inte agerar på läkemedelsföretagens vägnar eller i deras intresse.
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Ändringsförslag 6

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 endast 
tillgängliggöras av innehavaren av 
godkännandet för försäljning via särskilda 
kommunikationskanaler 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

Motivering

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom det genom direktivet för 
första gången införs harmoniserade regler 
om information till allmänheten om 

(15) Eftersom det genom direktivet för 
första gången införs harmoniserade regler 
om information till allmänheten om 
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receptbelagda läkemedel bör 
kommissionen bedöma hur det fungerar 
och om det är nödvändigt att se över 
direktivet fem år efter att det trätt i kraft. 
Det bör också anges att kommissionen ska 
kunna utarbeta riktlinjer med ledning av 
medlemsstaternas erfarenheter av 
informationsövervakning.

receptbelagda läkemedel bör 
kommissionen bedöma hur det fungerar 
och om det är nödvändigt att se över 
direktivet fem år efter att det trätt i kraft. 
Det bör också anges att kommissionen i 
samarbete med patientorganisationer och 
yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården ska kunna utarbeta riktlinjer 
med ledning av medlemsstaternas 
erfarenheter av informationsövervakning.

Or. en

Motivering

Eftersom informationen riktar sig till patienter måste patientorganisationerna medverka i 
utarbetandet av riktlinjerna. Det är också mycket viktigt att beakta synpunkterna från de 
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården eftersom de är och bör förbli patienternas 
huvudsakliga informationskälla i fråga om receptbelagda läkemedel.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör ges befogenhet 
att, i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
anta delegerade akter om 
kvalitetskriterierna för den information 
som tillhandahålls allmänheten, samt 
riktlinjer för tillgänglighet på Internet.

Or. en

Motivering

Kommittésystemet måste anpassas till systemet med delegerade akter, som införts genom 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (dvs. Lissabonfördraget).
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att patienterna ska kunna göra sin röst hörd i frågor som rör genomförandet och 
tillämpningen av detta direktiv bör kommissionen samråda med patientorganisationerna.

Ändringsförslag 10

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 som uppfyller 
kvalitetskriterierna och som 
tillgängliggörs av innehavaren av 
godkännande för försäljning till 
allmänheten om receptbelagda läkemedel, 
på vilka bestämmelserna i avdelning VIIIa 
ska tillämpas.”

Or. en

Motivering

Den information som tillhandahålls patienterna och allmänheten måste uppfylla de 
grundläggande kvalitetskriterierna för att patientsäkerhet ska uppnås och folkhälsan skyddas.
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Ändringsförslag 11

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 och andra 
informationskampanjer till förmån för 
folkhälsan, till exempel 
informationskampanjer om ovanliga 
sjukdomar, som utförs av branschen och 
som är godkända av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna”.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 12

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 

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning att tillgängliggöra, antingen 
direkt eller via tredje man som agerar på 
uppdrag av innehavaren av godkännandet 
för försäljning, information till 
allmänheten eller delar av den om 
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information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter, förutsatt att denna 
information och det sätt på vilket den 
tillgängliggörs är förenligt 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 tredje man agerar på 
uppdrag av innehavaren av godkännandet 
för försäljning ska detta tydligt framgå.

Or. en

Motivering

i)Direktivet bör fokusera på patienterna och man måste därför skifta fokus. Man måste lägga 
tonvikten vid patienternas rätt till information i stället för vid läkemedelsföretagens möjlighet 
att sprida information. ii) Det måste framgå tydligt för allmänheten att det är 
läkemedelsföretaget som tillgängliggör informationen. Om den i stället tillgängliggörs av 
tredje man måste det också framgå tydligt att denna part agerar på läkemedelsföretagets 
vägnar.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
inte påverka 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 
godkännandet för försäljning eller på 
uppdrag av dem eller i deras intresse.

Or. en
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Motivering

Mot bakgrund av den senaste tidens rättspraxis måste det betonas att direktivets 
bestämmelser inte påverkar någon annan persons eller organisations, särskilt inte pressens, 
patienternas eller patientorganisationernas, rätt att uttrycka sina åsikter om receptbelagda 
läkemedel, så länge som de inte agerar på läkemedelsföretagens vägnar eller i deras intresse.

Ändringsförslag 14

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

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:

1. Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska, när det gäller godkända 
receptbelagda läkemedel, tillgängliggöra 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och 
bipacksedeln, i enlighet med behöriga 
myndigheters godkännande, samt den 
offentligt tillgängliga versionen av 
behöriga myndigheters 
bedömningsrapport till allmänheten eller 
delar av den. Denna information ska 
tillgängliggöras i såväl elektronisk som 
tryckt form 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.

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

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

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

för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på ett sätt som är mer 
användarvänligt för allmänheten eller 
delar av den, utan att informationens 
kvalitet och tillförlitlighet äventyras. 

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.

b) Information om bortskaffandet av 
oanvända läkemedel eller 
läkemedelsavfall samt en hänvisning till 
eventuella befintliga insamlingssystem.
Information om pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar eller 
varningar för ogynnsamma reaktioner.

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.

c) 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. Sådan 
information ska kontrolleras av 
läkemedelsmyndigheten innan den 
tillgängliggörs, i enlighet med 
artikel 20b.1 i förordning (EG) 
nr 726/2004.
d) De resultat av de farmaceutiska och 
prekliniska undersökningarna och de 
kliniska prövningarna av det aktuella 
läkemedlet som tas upp i den offentligt 
tillgängliga versionen av den 
bedömningsrapport som avses i punkt 1.

(Korsreferens: omflyttning i och ändring av artikel 100b, leden b)–d) i förslaget.)

Or. en

Motivering

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 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
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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.

Ändringsförslag 15

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 
läkemedelsprodukter som tillgängliggörs
av innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio,
television eller dagstidningar, tidskrifter 
och liknande publikationer. Den ska 
endast vara tillgänglig via följande kanaler:

Or. en

Motivering

Informationen bör tillgängliggöras för dem som själva söker sådan information, dvs. att 
”pull-principen” bör tillämpas. När läkemedelsföretaget tillhandahåller information via 
dagstidningar, tidskrifter och liknande publikationer är patienterna inte skyddade mot icke 
efterfrågad information, varför sådan publicering inte bör tillåtas.
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Ändringsförslag 16

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

Informationen bör tillgängliggöras för dem som själva söker sådan information, dvs. att 
”pull-principen” bör tillämpas. När läkemedelsföretaget tillhandahåller information via 
hälsorelaterade publikationer är patienterna inte skyddade mot icke efterfrågad information, 
varför sådan publicering inte bör tillåtas.

Ändringsförslag 17

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 godkännande för 
försäljning.

Or. en

Motivering

Patienterna bör ges möjlighet att kontakta läkemedelsföretaget för att få ytterligare 
kompletterande information.
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Ändringsförslag 18

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

Skillnaden mellan information och reklam måste framhållas mer. 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 det inte får spridas något reklammaterial 
om receptbelagda läkemedel.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta nödvändiga 
åtgärder för tillämpning av punkterna 1,2 
och 3. 

4. I syfte att säkerställa en hög kvalitet på 
den information som tillgängliggörs för 
allmänheten och delar av den ska 
kommissionen anta nödvändiga åtgärder 
för tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 kb och på de villkor som anges 
i artiklarna 100 kc och 100 kd. 

Dessa åtgärder som är avsedda att ändra 
de icke-väsentliga delarna av detta 
direktiv genom tillägg till det ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 121.2a.

Or. en
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Motivering

Kommittésystemet måste anpassas till systemet med delegerade akter, som införts genom 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (dvs. Lissabonfördraget).

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra denna punkt för 
att beakta den tekniska utvecklingen.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 121.2a.

För att beakta den tekniska utvecklingen
får kommissionen anta nödvändiga 
åtgärder för tillämpningen av denna 
punkt genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 100 kb och på de villkor som 
anges i artiklarna 100 kc och 100 kd.

Or. en

Motivering

Kommittésystemet måste anpassas till systemet med delegerade akter, som införts genom 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (dvs. Lissabonfördraget).

Ändringsförslag 21

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 

2. Efter samråd med medlemsstaterna, 
patientorganisationer och 
yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården 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 
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och uppdatera dem regelbundet med 
ledning av erfarenheter.

allmänheten eller delar av den. 
Riktlinjerna ska 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 patienter måste patientorganisationerna medverka i 
utarbetandet av riktlinjerna. Det är också mycket viktigt att beakta synpunkterna från de 
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn eftersom de är och bör förbli patienternas 
huvudsakliga informationskälla i fråga om receptbelagda läkemedel.

Ändringsförslag 22

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 godkännande för 
försäljning tillhandahålla den information 
om läkemedel som finns på andra 
webbplatser som innehavaren av 
godkännande för försäljning registrerat i 
enlighet med bestämmelserna i första 
stycket i hela gemenskapen om innehållet 
är identiskt.

Or. en

Motivering

För att respektera ”pull-principen” och säkerställa att informationen om receptbelagda 
läkemedel inte förekommer på någon annan icke-relaterad webbplats bör möjligheten att 
tillgängliggöra läkemedelsinformation begränsas till de specifika webbplatser som 
läkemedelsföretagen registrerat och underhåller i enlighet med artikel 100h.1 första stycket. 
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Ändringsförslag 23

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 utan deras 
föregående uttryckliga samtycke; icke 
efterfrågat innehåll som sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får 
innehålla videomaterial om det är till nytta 
för en säker och effektiv användning av 
läkemedlet.

Or. en

Motivering

i) Beroende på webbplatsens utformning kan patienter som regelbundet besöker webbplatsen 
vilja registrera/identifiera sig för att kunna tillgå information som de tidigare sökt eller få 
snabbare tillgång till information. Detta får dock enbart ske med deras föregående 
uttryckliga samtycke. ii) För vissa läkemedel (t.ex. inhalatorer) kan annat material och andra 
verktyg, till exempel en kort film, vara till nytta för att visa hur läkemedlet ska användas.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100ka

Samråd med patientorganisationer



PR\810432SV.doc 23/28 PE439.410v02-00

SV

Kommissionen ska samråda med 
patientorganisationer i frågor som rör 
genomförandet av detta direktiv och dess 
tillämpning i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att patienterna ska kunna göra sin röst hörd i frågor som rör genomförandet och 
tillämpningen av detta direktiv bör kommissionen samråda med patientorganisationerna.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100kb
Utövande av delegering

1. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 100d.4 och 
100f.2 ska tilldelas kommissionen för en 
femårsperiod efter denna förordnings 
ikraftträdande. Kommissionen ska avge 
en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast sex månader före 
femårsperiodens slut. Delegeringen ska 
automatiskt förlängas med en lika lång 
period om Europaparlamentet och rådet 
inte återkallar den i enlighet med 
artikel 100kc.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den underrätta 
Europaparlamentet och rådet samtidigt 
om detta. 
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
tilldelas kommissionen på de villkor som 
fastställs i artiklarna 100kc och 100kd.

Or. en
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Motivering

Detaljerade bestämmelser om delegering av befogenhet måste fastställas i direktivet i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100kc
Återkallande av delegering

1. Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst återkalla den delegering av 
befogenhet som avses i artiklarna 100d.4 
och 100f.2. 
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om ett eventuellt 
återkallande av delegeringen av 
befogenheter ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen inom rimlig tid innan det 
slutliga beslutet fattas och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen till 
detta.
3. Beslutet om återkallande ska innebära 
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
ska träda i kraft omedelbart eller vid ett 
senare datum som anges i det. Det ska 
inte påverka sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Detaljerade bestämmelser om delegering av befogenhet måste fastställas i direktivet i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100kd
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
tre månader från och med 
anmälningsdatumet.
På initiativ av Europaparlamentet eller 
rådet ska denna frist förlängas med en 
månad.

2. Om inte vare sig Europaparlamentet 
eller rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten före utgången av denna 
frist ska den delegerade akten 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i denna.

3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen till detta.

Or. en

Motivering

Detaljerade bestämmelser om delegering av befogenhet måste fastställas i direktivet i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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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 
för sina produkter. Informationen måste verkligen tjäna patienternas intressen. 
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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. 

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 
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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.


