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Indledning

Kommissionen har fremsat to forslag om oplysninger til offentligheden om lægemidler. Det 
første er et forslag1 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt 
angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler. Det 
andet er et forslag2 til direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler.

Den eksisterende forordning og det eksisterende direktiv forbyder reklame for receptpligtig 
medicin over for offentligheden. Den eksisterende lovgivning indeholder imidlertid ikke 
nærmere bestemmelser om oplysninger om lægemidler, men fastsætter blot, at bestemte 
oplysningsaktiviteter er undtaget fra bestemmelserne om reklame. Fællesskabslovgivningen 
forhindrer derfor ikke medlemsstaterne i at etablere deres egne fremgangsmåder med hensyn 
til levering af oplysninger. Desuden fortolkes grænserne mellem reklame og oplysning - og 
dermed lovgivningens anvendelsesområde med hensyn til begrænsning af reklame - ikke 
konsekvent i hele Fællesskabet.

Det foreliggende forslag udfylder hullet i den nuværende lovgivning. Formålet er at fremme 
en rationel anvendelse af sådan medicin samtidig sikre, at de retlige rammer fortsat forbyder 
direkte reklame for receptpligtig medicin over for forbrugerne. Hovedelementerne går ud på:
- At tydeliggøre, at det er tilladt for indehaverne af markedsføringstilladelser at levere 

information om receptpligtige lægemidler direkte til offentligheden;
- At fastlægge harmoniserede betingelser vedrørende indholdet af de oplysninger, som 

indehaverne af markedsføringstilladelser har lov til at sprede;
- At fastlægge harmoniserede kvalitetsstandarder for sådanne oplysninger;
- At fastlægge de autoriserede kanaler for levering af oplysninger;
- At indføre en forpligtelse for medlemsstaterne til at etablere et overvågningssystem for de 

nævnte bestemmelser;
- At fastlægge specifikke overvågningsregler for oplysninger, der spredes via websteder, for 

at tage højde for internettets grænseoverskridende karakter, og undgå overlapning ved 
overvågningen.

Ordførerens synspunkter

Ordføreren for disse udtalelser støtter de to forslag, som Kommissionen har fremsat, idet han 
finder Kommissionens strategi afbalanceret. Han støtter fuldt ud ideen om, at alle europæiske 
patienter i alle medlemsstater skal have adgang til de samme oplysninger af høj kvalitet om 
lægemidler, da det er af afgørende betydning for deres sundhed og sikkerhed. Forslaget til 
forordning og forslaget til direktiv er derfor et velkomment skridt i den henseende. Mens 
ordføreren forbeholder sig retten til at rejse andre spørgsmål efter at have undersøgt 
forslagene yderligere, er formålet med dette arbejdsdokument at sætte fokus på en række 
centrale spørgsmål for at lette drøftelsen heraf i udvalget. 

                                               
1 2008/0255 (COD) - KOM(2008)0662.
2 2008/0256 (COD) - KOM(2008)0663.
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Grænsen mellem reklame og oplysning

Ordføreren er på nuværende tidspunkt af den opfattelse, at det politisk set er vigtigst at finde 
den rette balance mellem sikringen af patienters adgang til objektive oplysninger, hvilket er 
nødvendigt og legitimt, og reklame. Ordføreren lægger vægt på at bevare forbuddet mod 
direkte reklame for receptpligtig medicin over for forbrugerne, som sikret ved direktiv 
2001/83/EF. Han insisterer på, at oplysninger til offentligheden bør formidles på en 
patientvenlig måde, således at de virker efter hensigten, men opfordrer samtidig til en 
omhyggelig formulering af dette direktiv, således at adskillelsen mellem reklame og 
oplysning respekteres fuldt ud. 

Kanaler for formidling af oplysninger

Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt at have flere kanaler til formidling af legitime 
oplysninger om receptpligtig medicin, såsom fagfolk i sundhedssektoren, websteder, 
sundhedspublikationer osv. Han ønsker dog også at understrege, at det er nødvendigt at sikre,
at handicappede, der ikke nødvendigvis har adgang til de sædvanlige oplysningskanaler, får 
adgang til oplysninger om lægemidler.

Hvad angår de foreslåede kanaler, er ordføreren særligt bekymret over online 
oplysningsformidling. Det er fornuftigt at formidle oplysninger om lægemidler gennem 
websteder, eftersom teknologien i samfundet har udviklet sig, og et stigende antal personer 
søger sundhedsoplysninger på internettet. Det er dog til tider vanskeligt at kontrollere de 
oplysninger, der offentliggøres på internettet, og ordføreren opfordrer derfor til indførelsen af 
strengere overvågningsregler for disse websteder for at sikre, at de nye bestemmelser i 
direktiv 2001/83/EF fuldt ud overholdes. 

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at gøre produktoplysninger 
tilgængelige på alle de officielle sprog i de medlemsstater, hvor produktet er godkendt til 
markedsføring. De kompetente myndigheder bør også kontrollere, om denne bestemmelse 
overholdes.

Kvaliteten af de oplysninger, der formidles

Ifølge ordføreren er de foreslåede kriterier for sikring af overholdelsen af kvalitetsstandarden i 
forbindelse med formidling af oplysninger tilfredsstillende.

Ordføreren har ingen særlige betænkeligheder ved, at medicinalindustrien er en potentiel kilde 
til de oplysninger, der formidles, så længe at kriterierne for kvaliteten af oplysninger fuldt ud 
overholdes. For at sikre de europæiske patienter et højt beskyttelsesniveau bør der lægges 
mere vægt på kvaliteten af oplysningerne og mindre vægt på kilden hertil, navnlig set i lyset 
af at medicinalindustrien som producent er en førstehåndskilde til oplysningerne.


