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Ændringsforslag 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår spredning af information 
fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, bestemmes det i 
direktivet blot, at visse 
informationsaktiviteter ikke er omfattet af 
reglerne for reklame, uden at der fastsættes 
bestemmelser for harmoniserede rammer 
for indholdet og kvaliteten af ikke-
salgsfremmende information om 
lægemidler eller de kanaler, som denne 
information kan spredes gennem.

(2) For så vidt angår information 
fastlægger direktiv 2001/83/EF detaljerede 
regler om de dokumenter, der skal 
vedlægges markedsføringstilladelsen og 
være beregnet til informationsformål:
produktresuméet (leveret til 
sundhedsprofessionelle) og indlægssedlen 
(ilagt lægemidlets emballage, når det 
udleveres til patienten). På den anden side, 
for så vidt angår tilgængeliggørelse af 
information fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for patienter og 
offentlighed, bestemmes det i direktivet 
blot, at visse informationsaktiviteter ikke er 
omfattet af reglerne for reklame, uden at 
der fastsættes bestemmelser for 
harmoniserede rammer for indholdet og 
kvaliteten af ikke-salgsfremmende 
information om lægemidler eller de 
kanaler, hvorigennem denne information 
kan gøres tilgængelig.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Indehaverne af markedsføringstilladelser skal 
derfor gøre ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienter og 
offentlighed i henhold til "pull"-princippet, hvorved patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har brug for det (i modsætning til "push"-princippet, hvorved 
indehaverne af markedsføringstilladelser udbreder oplysningerne blandt patienterne og den 
brede offentlighed).
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Ændringsforslag 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at gøre information tilgængelig for 
patienter og offentlighed skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Indehaverne af markedsføringstilladelser skal 
derfor gøre ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienter og 
offentlighed i henhold til "pull"-princippet, hvorved patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har brug for det (i modsætning til "push"-princippet, hvorved 
indehaverne af markedsføringstilladelser udbreder oplysningerne blandt patienterne og den 
brede offentlighed).

Ændringsforslag 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

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

ensartet anvendelse af fællesskabsreglerne 
for reklame og 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 
tilgængeliggørelse af sådanne 
nøgleoplysninger.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremhæve, at direktivets hovedfokus ligger på forbedring af 
informationen af patienter og offentlighed om lægemidler, ikke på reklame.

Ændringsforslag 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
patienternes interesser. De bør have krav 
på, at der er let adgang til visse 
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oplysninger, herunder produktresuméer 
og indlægssedler, i såvel elektronisk som 
trykt form. 

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Det bør derfor fokusere på patienterne og deres 
interesser. Det bør præciseres, at det er patienterne, der har ret til visse oplysninger, og ikke 
lægemiddelindustrien, der har ret til udbrede oplysningerne.

Ændringsforslag 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 for 
receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden 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. Uden at det berører 
vigtigheden af den rolle, som de nationale 
kompetente myndigheder og 
sundhedsprofessionelle spiller for 
forbedringen af informationen af 
patienter og offentlighed, kan 
indehaverne af markedsføringstilladelser 
udgøre en supplerende kilde for ikke-
salgsfremmende information om deres 
lægemidler.  Dette direktiv bør derfor 
skabe retlige rammer for 
tilgængeliggørelse af specifik information 
om lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame for 
receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden bør opretholdes.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at de ansvarlige nationale myndigheder og sundhedspersonalet 
fortsat er de vigtigste kilder til pålidelig og objektiv information af patienter og offentlighed 
om lægemidler. Markedsføringstilladelsesindehaverne kan yde supplerende information, men 
kan ikke træde i stedet for de nationale kompetente myndigheder og de 
sundhedsprofessionelle.

Ændringsforslag 33
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved receptpligtige lægemidler må 
spredes. Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om receptpligtige lægemidler opfylde et 
sæt kvalitetskriterier.

(10) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
sikrer, at kun ikke-salgsfremmende 
information af god kvalitet om fordele og 
risici ved godkendte receptpligtige 
lægemidler må gøres tilgængelig.
Informationen bør tage hensyn til 
patienternes behov og forventninger for at 
forbedre patienternes position, give 
mulighed for kvalificerede valg og fremme 
en rationel anvendelse af lægemidler.
Derfor bør al information til offentligheden 
om godkendte receptpligtige lægemidler 
opfylde et sæt kvalitetskriterier.

Or. pt

Ændringsforslag 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder
information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun gør
information af god kvalitet tilgængelig, og 
for at skelne mellem ikke-salgsfremmende 
information og reklame, bør de typer af 
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der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, information, der er 
kompatibelt med disse dokumenter uden at 
gå videre end deres nøgleelementer, samt 
anden veldefineret lægemiddelrelateret 
information.

information, der må gøres tilgængelige, 
defineres. Det er hensigtsmæssigt at tillade 
indehaverne af markedsføringstilladelser at 
tilgængeliggøre indholdet af de godkendte 
produktresuméer og indlægssedler, 
information, der er kompatibelt med disse 
dokumenter uden at gå videre end deres 
nøgleelementer, samt anden veldefineret 
lægemiddelrelateret information.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Indehaverne af markedsføringstilladelser skal 
derfor gøre ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienter og 
offentlighed i henhold til "pull"-princippet, hvorved patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har brug for det (i modsætning til "push"-princippet, hvorved 
indehaverne af markedsføringstilladelser udbreder oplysningerne blandt patienterne og den 
brede offentlighed).

Ændringsforslag 35
Philippe Juvin

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 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 gøres tilgængelig via tv 
eller radio, er patienterne ikke beskyttet 
mod sådan uanmodet information, og 
denne form for tilgængeliggørelse bør 
derfor forbydes.
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Or. en

Begrundelse

Det må gøres klart, at tv og radio ikke egner sig til information af patienter om lægemidler. 

Ændringsforslag 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Internettet er en vigtig kilde til 
information for stadig flere patienter.
Denne tendens vil formentlig blive stadig 
mere udpræget i de kommende år. For at 
tage højde for denne udvikling og for at 
bidrage til den stigende betydning af e-
sundhed bør informationen om 
lægemidler også gøres tilgængelig via 
nationale sundhedswebsteder. Sådanne 
websteder bør være under tilsyn af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. Medlemsstaterne bør 
varetage driften af disse websteder i 
samarbejde med interessenter såsom 
sundhedsprofesssionelle eller 
patientorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Internettet er blevet en vigtig og magtfuld informationskilde. Eftersom fejlagtig information 
hentet på internettet kan forvolde skade, er der et presserende behov for at efterkomme 
patienternes ønsker og oprette officielt godkendte sundhedswebsteder. For at sikre, at 
oplysningerne på disse websteder er uafhængige og objektive, skal medlemsstaterne være 
ansvarlige for at kontrollere disse oplysninger. Da oplysningerne skal være patientvenlige, 
bør sundhedsprofessionelle og patientorganisationer inddrages i oprettelsen og driften af 
webstederne.
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Ændringsforslag 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Følgende stykke indsættes:
“3a. Indlægssedlen skal afspejle 
patienternes faktiske behov. Med dette for 
øje bør de nationale tilsynsmyndigheder 
og Det Europæiske Lægemiddelagentur 
inddrage patientorganisationerne i en 
nyudvikling og revision af informationen 
om lægemidler. Indlægssedlen skal 
omfatte en kort oversigt over fordele og 
potentielle ulemper ved et lægemiddel 
samt et kort afsnit med yderligere 
oplysninger med henblik på en sikker og 
effektiv brug af lægemidlet."

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser har vist, at kun de færreste patienter læser indlægssedlerne (f.eks fordi 
oplysningerne anføres i den forkerte rækkefølge, eller fordi de vigtigste oplysninger ikke 
fremhæves). Indlægssedlerne bør derfor udformes i samarbejde med patienternes 
repræsentanter som foreslået bl.a. af Lægemiddelagenturets patient- og 
forbrugerarbejdsgruppe i 2005. Lægemiddelagenturets arbejde for at forbedre 
indlægssedlens læsbarhed og patientvenlighed bør videreføres og tjene som eksempel på god 
praksis for de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 38
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
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Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Følgende led indsættes efter det første 
led i artikel 86, stk. 1:
"– henledning af offentlighedens 
opmærksomhed på lægemidler i form af 
henvisninger til terapeutiske indikationer 
eller til tegn og symptomer"

Or. pt

Ændringsforslag 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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, som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gør tilgængelig 
for offentligheden om receptpligtige 
lægemidler, som er omfattet af 
bestemmelserne i afsnit VIIIa."

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Indehaverne af markedsføringstilladelser skal 
derfor gøre ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienter og 
offentlighed i henhold til "pull"-princippet, hvorved patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har brug for det (i modsætning til "push"-princippet, hvorved 
indehaverne af markedsføringstilladelser udbreder oplysningerne blandt patienterne og den 
brede offentlighed).
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Ændringsforslag 40
Philippe Juvin

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, der forestås af 
industrien, og som er godkendt af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder".

Or. en

Begrundelse

Markedsføringstilladelsesindehavernes mulighed for at udføre "andre kampagner i 
folkesundhedens interesse" som supplement til vaccinationskampagner (som i forvejen er 
omhandlet i det nuværende direktiv) er ikke tilstrækkeligt klart defineret og kan være 
vildledende. Desuden giver det nuværende direktiv allerede 
markedsføringstilladelsesindehaverne mulighed for at give ikke-salgsfremmende information 
vedrørende sundhed/sygdomme (artikel 86, stk. 2).

Ændringsforslag 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at gøre 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler tilgængelig for offentligheden 
eller almindelige borgere, enten direkte 
eller indirekte gennem tredjemand, hvis 
sådan information er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 
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vidt angår anvendelsen af afsnit VIII. vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Indehaverne af markedsføringstilladelser skal 
derfor gøre ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienter og 
offentlighed i henhold til "pull"-princippet, hvorved patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har brug for det (i modsætning til "push"-princippet, hvorved 
indehaverne af markedsføringstilladelser udbreder oplysningerne blandt patienterne og den 
brede offentlighed).

Ændringsforslag 42
António Fernando Correia De Campos

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 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

1. Medlemsstaterne tillader indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at sprede 
information til offentligheden eller 
almindelige borgere om godkendte 
receptpligtige lægemidler, hvis sådan 
information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

Or. pt

Ændringsforslag 43
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
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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 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

1. Uden at det berører vigtigheden af den 
rolle, som de nationale kompetente 
myndigheder og sundhedsprofessionelle 
spiller for forbedringen af informationen 
af patienter og offentlighed om 
receptpligtige lægemidler, tillader 
medlemsstaterne indehaveren af 
markedsføringstilladelsen at gøre 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler tilgængelig for offentligheden 
eller almindelige borgere, enten direkte 
eller indirekte gennem tredjemand, hvis 
sådan information er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame, for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at de ansvarlige nationale myndigheder og sundhedspersonalet 
fortsat er de vigtigste kilder til pålidelig og objektiv information af patienter og offentlighed 
om lægemidler. Markedsføringstilladelsesindehaverne kan yde supplerende information, men 
kan ikke træde i stedet for de nationale kompetente myndigheder og de 
sundhedsprofessionelle.

Ændringsforslag 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal afholdes 
informationskampagner med henblik på 
at øge offentlighedens og borgernes 
bevidsthed om risikoen ved forfalskede 
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lægemidler. Sådanne 
informationskampagner kan foretages af 
de kompetente nationale myndigheder i 
samarbejde med lægemiddelindustrien, de 
sundhedsprofessionelle og 
patientorganisationerne.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed, kan informationskampagner afholdt af 
nationale myndigheder om risikoen ved forfalskede lægemidler være meget nyttige og til gavn 
for patienterne. For at øge kvaliteten af sådanne informationskampagner og sikre, at de når 
ud til patienterne på en effektiv måde, bør de nationale myndigheder inddrage den ekspertise 
på området, der findes i industrien, sundhedssektoren og patientorganisationerne.

Ændringsforslag 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Følgende typer information om godkendte 
receptpligtige lægemidler kan af 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
gøres tilgængelig for offentligheden eller 
almindelige borgere:
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være patientcentreret. Indehaverne af markedsføringstilladelser skal 
derfor gøre ikke-salgsfremmende information om lægemidler tilgængelig for patienter og 
offentlighed i henhold til "pull"-princippet, hvorved patienterne/offentligheden har adgang til 
information, hvis de har brug for det (i modsætning til "push"-princippet, hvorved 
indehaverne af markedsføringstilladelser udbreder oplysningerne blandt patienterne og den 
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brede offentlighed).

Ændringsforslag 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

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 skal indehaveren 
af markedsføringstilladelsen gøre følgende 
typer af information tilgængelige for 
offentligheden eller almindelige borgere: 
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. Denne 
information skal gøres tilgængelig i både 
elektronisk og trykt form samt i et 
handicapvenligt format.
2. Herudover kan indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gøre følgende 
typer af information tilgængelige for 
offentligheden eller almindelige borgere:

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør være mere patientcentreret. Det bør derfor understreges, at patienter har 
ret til visse oplysninger. Som minimum bør patienterne have adgang til produktresuméet, 
indlægssedlen og den offentligt tilgængelige version af evalueringsrapporten i såvel trykt som 
elektronisk form.
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Ændringsforslag 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I forlængelse af ændringsforslaget til artikel 100b, stk. 1, hvorved der indføres en sondring 
mellem på den ene side information, som patienten har ret til og som derfor skal gøres 
tilgængelig, og på den anden side information, som kan gøres tilgængelig, jf. artikel 100b, stk. 
2.

Ændringsforslag 48
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
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

b) information, som ikke er mere 
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 og lettere 
forståelig måde og giver en klar og præcis 
fremstilling af de risici og fordele, der er 
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forbundet med lægemidlet

Or. pt

Ændringsforslag 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
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

a) information, som ikke er mere 
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 sætte 
informationens kvalitet eller pålidelighed 
på spil

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at en ændring af informationsmåden skal fremme patienternes mulighed 
for at forstå informationen, og informationen skal derfor præsenteres på en mere 
patientvenlig facon.

Ændringsforslag 50
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, som ikke er mere 
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

a) information, som ikke er mere 
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 patientvenlig måde,
uden at fuldstændigheden og 
objektiviteten af den information, der 
gøres tilgængelig, lider skade herved

Or. en

Begrundelse

Improving the package leaflet is essential to ensure a better information of the patients and 
the general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (eg. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as it does not question the 
quality of the information.

Ændringsforslag 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Lægemidler indvirker på miljøet. Sådanne informationer, navnlig om bortskaffelse og 
indsamlingssystemer, er derfor nødvendige for at forebygge miljøskader. 

Ændringsforslag 52
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de farmaceutiske og prækliniske eller 
kliniske forsøg med de pågældende 
lægemidler, som indgår i den offentligt 
tilgængelige udgave af den i stk. 1 nævnte 
evalueringsrapport.

Or. en

Begrundelse

Patienterne skal have mulighed for at få oplysninger om farmaceutiske og prækliniske samt 
kliniske forsøg. I betragtning af den forretningsmæssige følsomhed af sådanne forsøg, bør 
lægemiddelvirksomheder dog ikke kunne tvinges til at gøre dokumentationen fra forsøgene 
tilgængelige, men de skal have lov til at gøre det, hvis de ønsker det.

Ændringsforslag 53
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) anden information om receptpligtige 
lægemidler, der er omfattet af dette afsnit, 
såsom resultaterne af de farmaceutiske og 
prækliniske eller kliniske forsøg, såfremt 
den opfylder kriterierne i artikel 100d og 
ikke reklamerer for noget enkelt 
lægemiddel

Or. en

Begrundelse

Patienterne skal have mulighed for at få oplysninger om farmaceutiske og prækliniske samt 
kliniske forsøg. I betragtning af den forretningsmæssige følsomhed af sådanne forsøg, bør 
lægemiddelvirksomheder dog ikke kunne tvinges til at gøre dokumentationen fra forsøgene 
tilgængelige, men de skal have lov til at gøre det, hvis de ønsker det.

Ændringsforslag 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c – 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 gør tilgængelig 
for offentligheden eller almindelige 
borgere, må ikke gøres tilgængelig via 
fjernsyn, radio eller trykte medier. Den må 
kun spredes gennem følgende kanaler:

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges det præciseret, hvad der menes med trykte medier. Hæfter, 
pjecer, m.m. bør tillades som kanaler for tilgængeliggørelsen af information for patienterne.
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Ændringsforslag 55
António Fernando Correia De Campos

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

a) sundhedsrelaterede videnskabelige og 
tekniske tidsskrifter eller tidsskrifter, der 
henvender sig til et bredere publikum og 
har et overvejende sundhedsrelateret 
indhold, samt brochurer, pjecer og andre 
former for trykt information, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. pt

Ændringsforslag 56
Cristian Silviu Buşoi

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

a) brochurer, pjecer og andre former for 
trykt information, herunder
sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret i Kommissionens retningslinjer 
for tilladt information, dog ikke uanmodet 
materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. en



AM\808733DA.doc 23/29 PE439.868v01-00

DA

Ændringsforslag 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret i Kommissionens retningslinjer 
for tilladt information, herunder 
brochurer, pjecer og andre former for 
trykt information, dog ikke uanmodet 
materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. en

Begrundelse

This amendment has to be seen as addition to amendment 12 by the rapporteur. By enabling 
different Member States to define "health related publications", a fundamental objective of 
the Directive - which is to address the inequalities accross the EU in relation to patients' 
access to information - will not be met. European guidelines concerning information that is 
allowed - proposed under Art. 100g(2) - will ensure equitable access to information to all 
patients across all Member States. The amendment should also be seen in light of amendment 
11 of the rapporteur which clearly states that printed mass media are excluded, thus are not 
included under "health realted publications".

Ændringsforslag 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder om lægemidler på internettet, 
dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere

b) websteder om lægemidler drevet af 
indehavere af markedsføringstilladelser 
på internettet, dog ikke uanmodet materiale 
aktivt distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere
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Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at ikke-salgsfremmende information om lægemidler, der gøres 
tilgængelige for offentligheden af indehavere af markedsføringstilladelser, bør offentliggøres 
på indehavernes websted.

Ændringsforslag 59
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skriftlige besvarelser af anmodninger 
om information fra en almindelig borger.

c) besvarelser af anmodninger om 
information fra en almindelig borger.
Mundtlige besvarelser skal registreres.

Or. pt

Ændringsforslag 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100ca
1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
obligatoriske oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 100b, stk. 1, gøres 
tilgængelige via de nationale 
sundhedssystemers websteder på det elller 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
webstedet er registreret.
Sådanne websteder skal overvåges af en 
kompetent myndighed i medlemsstaten 
eller af et organ udpeget af den 
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kompetente myndighed i 
overensstemmelse med artikel 100g.
Webstederne skal drives og administreres 
i samarbejde med interessenter såsom 
sundhedsprofessionelle og 
patientorganisationer.
2. Informationen skal fremstille både 
fordele og risici på en klar, beskrivende 
måde, der er patientvenlig, og linke til de 
nationale websteder om 
lægemiddelsikkerhed.
Webstederne skal give patienterne den 
obligatoriske information om alle 
lægemidler, der er tilgængelige i den 
pågældende medlemsstat, hvad enten de 
er godkendt centralt af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur eller lokalt i den 
pågældende medlemsstat.
3. Webstederne bør også omfatte generel 
information om lægemidler og ikke-
medicinske behandling af forskellige 
sygdomme, herunder sjældne sygdomme, 
med henblik på at fremme et højt niveau 
for folkesundheden.
De kan også endvidere omfatte andre 
oplysninger som omhandlet i artikel 100b, 
stk. 2, og som defineret i Kommissionens 
retningslinjer for tilladt information.

Or. en

Begrundelse

Stadig flere patienter bruger internettet som informationskilde. De omdirigeres imidlertid ofte 
rettet til amerikanske websteder, der indeholder salgsfremmende anprisninger, eller andre 
websteder af tvivlsom karakter. Med henblik på at give patienter bedre information bør der 
udvikles nationale sundhedsportaler. De skal ses som et supplement til, og ikke en erstatning 
af forholdet mellem patienter og sundhedsprofessionelle. De bør drives af medlemsstatens 
kompetente myndighed i samarbejde med interesserede parter såsom patientorganisationer 
eller sundhedsprofessionelle.
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Ændringsforslag 61
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 c a (ny)– stk. 4 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I det omfang det skønnes 
hensigtsmæssigt af de nationale 
kompetente myndigheder, kan de også 
gøre oplysninger om lægemidler og andre 
relevante sundhedsrelaterede oplysninger 
tilgængelige for offentligheden i form af 
aftaler med internetudbydere, der kan 
tilgængeliggøre almennyttige oplysninger, 
jf. artikel 21, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/136/EF af 25. november 2009 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester1.
I dette tilfælde skal tilgængeliggørelsen af 
oplysningerne foregå på samme måde 
som den, der anvendes til normal 
kommunikation mellem virksomhederne 
og deres abonnenter. Eftersom 
information om lægemidler ikke er 
omfattet af artikel 21, stk. 4, i direktiv 
2009/136/EF, kan internetudbyderne 
afkræve de nationale myndigheder et 
gebyr for at gøre sådanne oplysninger 
tilgængelige.
____________________

1 EFT L 337 af 18.12.2009, s.11.

Or. en

Begrundelse

Den offentlige kommunikation i direktiv 2009/136/EF vedrører elektroniske 
kommunikationstjenester. Information om lægemidler og den bredere information om 
sundhed kan imidlertid også være af offentlig interesse. Da denne type af oplysninger falder 
uden for det nævnte direktivs anvendelsesområde, foreslås det, at direktivet anvendes på 
grundlag af frivillige aftaler mellem internetudbydere og nationale myndigheder. Denne 
informationskanal bør kun anvendes, når nationale myndigheder finder det nødvendigt, og 
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forudsat at det har en merværdi med hensyn til effektivitet i forhold til de andre almindelige 
kanaler.

Ændringsforslag 62
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100 g – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 
organer, som også kan behandle klager, 
hvis der for sådanne organer er fastsat en 
procedure som supplement til de retslige 
og administrative procedurer i 
medlemsstaterne.

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
samregulerende organer, som også kan 
behandle klager, hvis der for sådanne 
organer er fastsat en procedure som
supplement til de retslige og administrative 
procedurer i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at have et forsvarligt overvågningssystem for at undgå misbrug af 
information. Selvregulering forekommer ikke at være et tilstrækkeligt stærkt instrument til at 
opfylde denne målsætning.

Ændringsforslag 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset dette forbud kan 
internetwebsteder, der er registreret i 
overensstemmelse med stk. 1, vise 
videoindhold, såfremt formålet hermed er 
at fremme en sikker og effektiv 
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anvendelse af lægemidler i almindelighed, 
og forudsat at det ikke indeholder nogen 
salgsfremmende anprisninger vedrørende 
lægemidler. Overholdelsen af disse to 
betingelser skal overvåges i henhold til 
artikel 100g.

Or. en

Begrundelse

Videoindhold, med undtagelse af salgsfremmende videomateriale, kan give en merværdi, når 
det viser den korrekte brug af forskellige lægemidler eller medicinsk udstyr som f.eks. 
inhalatorer. Sådant videomateriale bør være genstand for overvågning i overensstemmelse 
med artikel 100g, så det sikres, at det er fuldstændig neutralt og ikke indeholder 
salgsfremmende produktanprisninger.

Ændringsforslag 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De registrerede internetwebsteder skal 
øverst på hver webside placere en 
meddelelse, der gør offentligheden 
opmærksom på, at informationen 
stammer fra en navngiven indehaver af 
en markedsføringstilladelse. Meddelelsen 
skal også indeholde et link til 
EudraPharm-databasen for lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Brugerne af websteder, der indeholder information om receptpligtige lægemidler, skal 
informeres tydeligt om, at oplysningerne stammer fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen. Linket til EudraPharm-databasen vil sikre, at brugerne har direkte 
og let adgang til sammenlignelige oplysninger fra en ikke-kommerciel kilde om receptpligtige 
lægemidler, hvilket vil sikre større gennemsigtighed.
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