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Inledning

Europeiska kommissionen har lagt fram två förslag om information till allmänheten om 
läkemedel. Det första är ett förslag1 till en förordning om ändring i fråga om information till 
allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av förordning (EG) nr 726/2004 om 
inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel 
och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet. Det andra2 är ett förslag till ett direktiv om ändring i fråga om 
information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av direktiv 2001/83/EG om 
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. 

Enligt den befintliga förordningen och det befintliga direktivet är reklam till allmänheten för
receptbelagda läkemedel förbjuden. Den befintliga lagstiftningen innehåller dock inga
detaljbestämmelser om informationen om läkemedelsprodukter utan det föreskrivs endast att 
viss informationsförmedling är undantagen från bestämmelserna om reklam.
Gemenskapslagstiftningen hindrar därför inte att medlemsstaterna inför egna metoder i fråga 
om åtgärder för information om läkemedelsprodukter. Skillnaden mellan reklam och 
information och följaktligen tillämpningen av begränsningarna för reklam tolkas dessutom 
inte på samma sätt inom gemenskapen.

Det föreliggande förslaget är ett försök att fylla luckan i den nuvarande lagstiftningen. Syftet 
är att gynna ett rationellt bruk av dessa läkemedel samtidigt som man ser till att regelverket 
även i fortsättningen förhindrar direktreklam om receptbelagda läkemedel till konsumenterna. 
De viktigaste punkterna är följande:
– klargöra att innehavare av godkännande för försäljning får förmedla information om 

receptbelagda läkemedel direkt till allmänheten,
– införa harmoniserade villkor för innehållet i den information som får spridas,
– införa harmoniserade kvalitetsstandarder för sådan information,
– fastställa godkända vägar för informationsförmedling,
– införa en skyldighet för medlemsstaterna att inrätta ett övervakningssystem för 

ovannämnda bestämmelser,
– införa särskilda övervakningsregler för den information som sprids via webbplatser med 

hänsyn till Internets gränsöverskridande karaktär och för att undvika dubblering av 
övervakningen.

Föredragandens synpunkter

Föredraganden för dessa yttranden stöder de två förslag som kommissionen lagt fram 
eftersom han anser att kommissionen har valt en balanserad uppläggning. Han stöder helt 
tanken att alla europeiska patienter i samtliga medlemsstater bör få samma 
kvalitetsinformation om läkemedel eftersom detta är viktigt för deras hälsa och säkerhet. Både 
förslaget till förordning och förslaget till direktiv är därför välkomna åtgärder. Syftet med 
detta arbetsdokument är att framhålla några viktiga frågor för att underlätta diskussionen i 
utskottet, men föredraganden förbehåller sig rätten att ta upp andra frågor efter den fortsatta 
granskningen av förslagen.

                                               
1 2008/0255 (COD) – KOM(2008)0662.
2 2008/0256 (COD) – KOM(2008)0663.
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Gränsdragningen mellan information och reklam

Föredraganden anser att den viktigaste politiska frågan för närvarande är att hitta rätt 
avvägning mellan att garantera patienterna objektiv information – vilket är nödvändigt och 
berättigat – och reklam. Föredraganden vill behålla det förbud mot reklam om receptbelagda 
läkemedel direkt till konsumenterna som finns i direktiv 2001/83/EG. Han anser att 
informationen till allmänheten bör presenteras på ett patientvänligt sätt så att den når fram, 
men uppmanar samtidigt till försiktighet vad gäller formuleringarna i direktivet så att 
åtskillnaden mellan reklam och information respekteras till fullo. 

Kanaler för informationsspridning

Föredraganden instämmer i att det behövs flera kanaler för spridning av laglig information om 
receptbelagda läkemedel, exempelvis via vårdpersonal, webbplatser, hälsorelaterade 
publikationer etc. Han vill dock också betona att man måste se till att funktionshindrade 
personer, som kanske inte kommer åt läkemedelsinformationen via de normala kanalerna, har 
tillgång till den. 

När det gäller de föreslagna kanalerna är föredraganden särskilt bekymrad över
informationsspridningen på Internet. Det är rimligt att sprida information om läkemedel via 
webbplatser, eftersom tekniken i samhället har utvecklats och ett ökande antal människor 
söker information om hälsofrågor på nätet. Ibland är det dock svårt att kontrollera den 
information som offentliggörs på Internet. Föredraganden efterlyser därför strikta regler om 
övervakning av dessa webbplatser för att se till att de nya bestämmelserna i 
direktiv 2001/83/EG efterlevs. 

Föredraganden stöder helt kommissionens förslag om tillgång till produktinformation på alla 
officiella språk i de medlemsstater där en produkt är godkänd för försäljning. De behöriga 
myndigheterna bör också kontrollera att denna bestämmelse efterlevs.

Kvalitet på den information som sprids

Enligt föredragandes mening är de föreslagna kriterierna för att se till att den information som 
sprids håller hög kvalitet tillfredsställande.

Föredraganden är inte särskilt orolig över att läkemedelsindustrin är en potentiell källa till den 
information som ska spridas så länge kvalitetskriterierna för informationen uppfylls. För att 
garantera europeiska patienter en hög skyddsnivå bör betoningen främst ligga på 
informationens kvalitet och i mindre grad på källan, särskilt med hänsyn till att 
läkemedelsföretagen som producenter är en källa till förstahandsinformation.


