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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslagen till ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 ligger i linje 
med de allmänna målen om att förbättra skyddet för EU-medborgarnas hälsa och en 
välfungerande inre marknad för humanläkemedel. Därför syftar förslagen i synnerhet till att 
skapa en tydlig ram för förmedlingen av information om receptbelagda läkemedel, för att på 
så vis gynna ett rationellt bruk av dessa läkemedel. Genom detta förslag bevaras förbudet mot 
direktreklam till allmänheten för receptbelagda läkemedel.

Dessa mål ska nås genom att

• man ser till att den information som ges håller en hög kvalitet, med hjälp av en 
konsekvent tillämpning av tydligt definierade krav inom hela gemenskapen,

• man tillåter att information förmedlas via vägar inriktade på behov och villkor hos 
olika patientgrupper,

• man gör det möjligt för innehavare av godkännande för försäljning att på ett begripligt 
sätt förmedla objektiv information utan försäljningssyfte om fördelar och risker med 
läkemedlen,

• man ser till att det vidtas tillsyns- och genomförandeåtgärder så att 
informationsförmedlarna uppfyller kvalitetskriterierna, samtidigt som onödig byråkrati 
undviks.

Följande kan tilläggas om de enskilda målen:

Kommissionen tar i detta direktiv hänsyn till att patienter i allt högre grad är intresserade av 
den egna hälsan och vill bli mer delaktiga i frågor som rör den. En optimal behandling 
förutsätter alltså att patienten har kunskap om de läkemedel som används, så att de beslut som 
fattas är välgrundade och det skapas gynnsamma förutsättningar för att använda läkemedlen 
rationellt. Föredraganden håller med kommissionen om att en gemensam metod för 
patientinformation kan inverka positivt på folkhälsan. Föredraganden vill dessutom framhålla 
att information om receptbelagda läkemedel som tar hänsyn till patienternas behov och 
förväntningar kan gynna preventionsaspekten. 

Det är dock ett faktum att den information som för närvarande finns tillgänglig om 
receptbelagda läkemedel i EU är såväl otillräcklig som otidsenlig. Om medborgarna hittar 
informationen eller inte beror på hur väl förtrogna de är med Internet och vilka språk de 
behärskar.

Eftersom det saknas enhetliga villkor för innehållet i informationen, tillkommer dessutom 
problemet att man tillämpar mycket olika regler och praxis för förmedlingen av information i 
de olika medlemsstaterna. Detta leder till stora skillnader i tillgången till 
läkemedelsinformation.

Det är nu särskilt viktigt att vidta åtgärder inom detta område, eftersom den tekniska 
utvecklingen gör det möjligt för medborgarna att få fram information, men även oavsiktligt 
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reklam, från hela världen via Internet, och de på så vis får vilseledande och bristfällig 
information. Av den anledningen anser föredraganden att detta måste ändras omgående, så att 
medborgarna får information som följer EU:s bestämmelser, är tillförlitlig och förmedlas utan 
försäljningssyfte. EU måste genom certifierad information verka för en informativ motvikt till 
den vilseledande reklam som cirkulerar på Internet.

Fokus ligger då huvudsakligen på bipacksedeln. Informationen på bipacksedeln måste 
utformas så att alla medborgare förstår innehållet. Detta är än mer angeläget, eftersom 
bipacksedelns nuvarande form är otillräcklig på så vis att den gör patienten orolig och kan få 
patienten att avbryta behandlingen. Det huvudsakliga syftet med kommissionens förslag är 
just att åstadkomma en förändring av bipacksedeln.

Föredraganden vill ännu en gång uttryckligen betona att förbudet mot direktreklam till 
allmänheten när det gäller receptbelagda läkemedel ska upprätthållas i EU. Föredraganden 
vidhåller också att de ansvariga myndigheterna i respektive medlemsstat samt hälso- och 
sjukvårdspersonal även i fortsättningen ska vara viktiga källor till läkemedelsinformation för
allmänheten, men anser dessutom att innehavare av godkännande för försäljning är en 
värdefull källa till läkemedelsinformation utan försäljningssyfte.

Föredraganden är medveten om att det är nödvändigt med tillsynssystem som säkerställer att 
man följer de enhetliga kvalitetsnormerna för att tillhandahålla högkvalitativ information utan 
försäljningssyfte.

Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag att överlåta åt medlemsstaterna att 
välja den tillsynsmetod som är lämpligast och att som grundregel upprätta tillsyn i samband 
med spridningen av information, eftersom detta är det mest effektiva och obyråkratiska sättet.

Föredraganden av yttrandet anser framför allt att man bör förbättra definitionen av 
hälsorelaterade publikationer och av sanktioner, något som tas upp i ändringsförslagen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande juridiska ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla 
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 

(4) Erfarenheten av tillämpningen av den 
gällande juridiska ramen har också visat att 
vissa begränsningar av möjligheterna för 
läkemedelsföretagen att förmedla 
information orsakas av att gränsen mellan 
reklam och information inte tolkas 
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enhetligt runtom i gemenskapen. enhetligt runtom i gemenskapen. Till följd 
av detta kan medborgare i vissa 
medlemsstater nekas rätten att få tillgång 
till högkvalitativ läkemedelsinformation 
utan försäljningssyfte på sitt eget språk.

Motivering

Det är en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle att medborgarna har rätt till 
tillgång till information, bland annat om receptbelagda läkemedel.

Ändringsförslag 2

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 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. Inrättandet av den 
nödvändiga rättsliga ramen för 
innehavare av godkännande för 
försäljning kommer att öka 
rättssäkerheten för läkemedelsindustrin i 
samband med att allmänheten 
tillhandahålls särskilda slags uppgifter
om de läkemedel den använder. Förbudet 
av reklam som riktas till allmänheten för 
receptbelagda läkemedel bör bibehållas.



PE430.857v02-00 6/29 AD\809698SV.doc

SV

Ändringsförslag 3

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 receptbelagda läkemedel, eftersom 
gällande gemenskapsregler under vissa 
villkor tillåter reklam till allmänheten för 
receptfria läkemedelsprodukter. Genom 
detta direktiv åläggs medlemsstaterna att, 
genom vissa kanaler och med förbehåll 
för lämplig övervakning, tillåta att 
innehavare av godkännande för 
försäljning tillhandahåller allmänheten 
viss information om godkända 
receptbelagda läkemedel. Meddelanden 
som inte omfattas av avdelning VIIIa bör 
vara tillåtna under förutsättning att de 
inte utgör reklam.

Motivering

Förtydligande av tillämpningsområdet för det föreslagna direktivet. Det är viktigt att man i ny 
lagstiftning inte oavsiktligt förbjuder vissa meddelanden, till exempel svar på frågor från 
vårdpersonal om användning utan tillstånd.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte sprids
om fördelarna och riskerna i receptbelagda 
läkemedel. I informationen bör man beakta 
patienternas behov och förväntningar så att 
patienterna blir självständiga och kan fatta 
välgrundade beslut, och för att främja en 
rationell användning av 

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte 
tillgängliggörs om fördelarna och riskerna 
med godkända receptbelagda läkemedel. I 
informationen bör man beakta patienternas 
behov och förväntningar så att patienterna 
blir självständiga och kan fatta välgrundade 
beslut, och för att främja en rationell 
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läkemedelsprodukter. Därför bör all
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

användning av läkemedelsprodukter. Om 
man förser unionsmedborgarna med mer 
högkvalitativ läkemedelsinformation 
kommer de att kunna använda 
läkemedlen på ett mer rationellt och 
lämpligt sätt, vilket kommer att medföra 
inte bara att medborgarna blir bättre 
informerade utan också att folkhälsan 
förbättras. För att detta syfte ska uppnås
bör information till allmänheten om 
godkända receptbelagda läkemedel följa 
en rad kvalitetskriterier.

(Termen ”sprids” ersätts med 
”tillgängliggörs” i hela texten. Om detta 
ändringsförslag antas måste motsvarande 
ändring göras genomgående i texten.)

Motivering

I skälen bör man också ange förslagets uttalade mål att göra det möjligt för medborgarna att 
på ett bättre, rationellare och säkrare sätt använda läkemedel och i ökad utsträckning följa 
den föreskrivna behandlingen. Enligt uppgift från Världshälsoorganisationen använder fler 
än hälften av unionsmedborgarna sina läkemedel på felaktigt sätt. Tillämpningsområdet för 
detta direktiv är begränsat till godkända läkemedelsprodukter. Informationen bör inte spridas 
utan tillgängliggöras för den del av allmänheten som så önskar. Härav följer att dessa 
personer skulle komma att spela en aktiv roll när det gäller att få tag i denna information.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända 

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
försäljningssyfte från reklam bör det 
definieras vilken typ av information som 
får spridas. Det är lämpligt att innehavare 
av godkännande för försäljning tillåts 
sprida innehållet i godkända 
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sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar utan 
att gå utöver de väsentliga delarna, och 
annan noga definierad information i 
samband med läkemedelsprodukter.

sammanfattningar av produktens 
egenskaper och bipacksedeln, information 
som är förenlig med dessa handlingar utan 
att gå utöver de väsentliga delarna.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Internet har mycket stor och ökande 
betydelse vad gäller tillhandahållande av 
information till patienter. Internet 
möjliggör obegränsad tillgång till 
information utan hänsyn till nationsgränser. 
Särskilda regler om övervakning av 
webbplatser bör fastställas för att ta hänsyn 
till att information via Internet går över 
gränserna och för att möjliggöra samarbete 
mellan medlemsstaterna.

(13) Internet har mycket stor och ökande 
betydelse vad gäller tillhandahållande av 
information till patienter. Internet 
möjliggör nästan obegränsad tillgång till 
information utan hänsyn till nationsgränser. 
Särskilda regler om övervakning av 
webbplatser som särskilt vänder sig till 
unionsmedborgarna bör fastställas för att 
ta hänsyn till att information via Internet 
går över gränserna och för att möjliggöra 
samarbete mellan medlemsstaterna.

Motivering

Förtydligande med anledning av att direktivet endast omfattar webbplatser som vänder sig till 
unionsmedborgarna. Det omfattar inte webbplatser som riktar sig till människor utanför EU 
eller som riktar sig till mottagare i hela världen, oavsett om informationen skapats i EU eller 
servern finns där.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I artikel 86.1 ska följande strecksats 
införas efter första strecksatsen:
”– information till allmänheten om ett 
specifikt läkemedel, med hjälp av 
terapeutiska indikationer eller tecken och 
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symptom,”

Motivering

Om man föreslår läkemedel på grundval av sjukdomstecken och sjukdomssymptom kan man 
uppmuntra till självdiagnoser, självmedicinering och onödigt intag av läkemedel. Åtgärder 
bör vidtas för att förhindra detta. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Sådan korrespondens, eventuellt åtföljd 
av material som saknar reklamkaraktär, 
som krävs för att besvara speciella frågor 
om vissa läkemedel.

Motivering

”Korrespondens, eventuellt åtföljd av material som saknar reklamkaraktär, som krävs för att 
besvara speciella frågor om vissa läkemedel” får inte vara vare sig reklam enligt vad som 
avses i avdelning VIII eller information enligt vad som avses i avdelning VIIIa. Rättsläget bör 
inte ändras i förhållande till nuläget.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 86 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Sakliga och informativa meddelanden 
och referensmaterial som till exempel kan 
gälla ändringar av förpackningar, varningar 
för ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger och
prislistor, förutsatt att de inte innehåller 
några påståenden om läkemedlen.

– Sakliga och informativa meddelanden
och referensmaterial som avser en 
läkemedelsprodukt, som till exempel kan 
gälla ändringar av förpackningar, varningar 
för ogynnsamma reaktioner som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger, prislistor 
och återbetalning, förutsatt att sådana 
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meddelanden och sådant referensmaterial
inte innehåller några reklampåståenden
om läkemedlen.

Motivering

Härigenom tydliggörs direktivets räckvidd. Företag bör tillåtas fortsätta tillhandahålla viss 
information. Exempelvis kräver aktiemarknadsbestämmelser att företag håller investerarna 
väl underrättade om viktiga förändringar, och de anställda måste informeras om 
förändringar inom företagen. ”Påståenden” skulle kunna tolkas som vilket påstående som 
helst om egenskaperna hos en produkt, vare sig det är positivt eller negativt, och därigenom 
skulle uppgifter om biverkningar och varningar oavsiktligt kunna förbjudas.

Ändringsförslag 10

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 
kampanjer till förmån för folkhälsan som 
utförs av branschen och som är godkända 
av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna, vilka ska se till att dessa 
kampanjer inte är avsedda att fungera
som reklam och endast tjänar medicinskt 
nödvändiga syften”.

Motivering

De beskrivna kampanjerna måste tjäna medicinska syften och får inte missbrukas genom att 
användas som reklam till allmänheten.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100a – punkt 1
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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 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter, förutsatt att denna 
information stämmer överens med 
bestämmelserna i denna avdelning och att 
läkemedelsprodukterna uppfyller 
villkoren för försäljning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII men 
ska kräva ett förhandsgodkännande av 
medlemsstaten, som dock först ska ha 
kontrollerat att informationen uppfyller
kraven för att godkänna 
läkemedelsprodukten eller 
läkemedelsprodukterna för försäljning. 
Den berörda informationen får inte 
innehålla några uppgifter om 
utvecklingsstudier av 
läkemedelsprodukten, eventuella nya 
användningsområden eller egenskaper
som undersöks, eller någon annan 
information som kan skapa snedvridning
eller ge läkemedelsprodukten andra 
egenskaper eller användningsområden än 
dem som ingår i det aktuella 
godkännandet för försäljning av den
berörda läkemedelsprodukten.

Motivering

Medlemsstatens godkännande krävs, eftersom det hittills inte finns någon juridiskt användbar 
definition av information som kan säkerställa en avgränsning mellan information och reklam.
Det är viktigt att endast innehavaren av godkännandet för försäljning bör kunna göra 
information om läkemedlet tillgänglig för allmänheten, så att problem med 
ansvarsfördelningen i fall av brott mot bestämmelserna kan förebyggas.
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

a) Information om människors hälsa eller 
sjukdomar, förutsatt att den baserar sig på 
objektiva och realistiska uppgifter från 
behöriga organ och att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter.

b) Material som innehavaren av 
godkännandet för försäljning 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdspersonal för spridning till 
patienter; detta material ska uttryckligen 
ha godkänts av medlemsstaterna, med 
hänsyn till vad som godkänts i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Sakliga, informativa meddelanden 
utan försäljningssyfte och 
referensmaterial som avser en 
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läkemedelsprodukt, som till exempel kan 
gälla ändringar av förpackningar, 
varningar för biverkningar som ingår i de 
allmänna försiktighetsåtgärderna i fråga 
om läkemedel, produktkataloger, prislistor 
och återbetalning, förutsatt att sådana 
meddelanden och sådant referensmaterial 
inte syftar till att göra reklam för en 
enskild läkemedelsprodukt.

Motivering

Förtydligande av räckvidden. Exempelvis kräver aktiemarknadsbestämmelser att företag 
håller investerarna väl underrättade om viktiga förändringar, och de anställda måste 
informeras om förändringar inom företagen. Detta måste anges så att sådan information kan 
tillhandahållas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln, 
i enlighet med behöriga myndigheters 
godkännande, samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport.

a) Sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln, 
i enlighet med behöriga myndigheters 
godkännande, den offentligt tillgängliga 
versionen av behöriga myndigheters 
bedömningsrapport och övriga tillgängliga 
uttalanden och handlingar som 
publicerats av de behöriga 
myndigheterna.

Motivering

Epar (det offentliga europeiska utredningsprotokollet) och andra handlingar som publicerats 
av de behöriga myndigheterna innehåller detaljinformation som är av intresse för vissa 
patienter.
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Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Information som inte går utöver inslagen 
i sammanfattningen av produktens 
egenskaper, märkningen och bipacksedeln 
för läkemedlet samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport, men 
presenteras på annat sätt, under 
förutsättning att den korrekt redogör för 
läkemedelsproduktens risker och fördelar; 
denna offentligt tillgängliga version får 
inte medföra någon väsentlig ändring av 
de särdrag, egenskaper, verkningar och 
biverkningar som läkemedlet kan ha.

Motivering

Information som lämnas i förenklad form har fördelen att den görs begripligare för 
allmänheten. Vid en sådan förenkling är det dock lätt hänt att informationen rycks ur sitt 
sammanhang, och därmed att förståelsen för läkemedlets risker och fördelar rubbas. Det 
finns all anledning att förhindra att detta sker.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

c) Information om läkemedlets 
miljöinverkan, pris samt sakliga, 
informativa meddelanden och 
referensmaterial som till exempel kan gälla 
förändringar av förpackningar, 
återbetalning eller varningar för 
ogynnsamma reaktioner.
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Motivering

Det vore nyttigt att ta med uppgifter om återbetalning i förteckningen som ett exempel på 
faktainformation som bör vara tillåten i enlighet med denna regel.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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. Denna 
information ska förhandsbedömas av 
medlemsstaten, och de berörda studierna 
ska ingå i registreringsunderlaget för 
läkemedelsprodukten. Det är inte tillåtet 
att inge några vetenskapliga studier som 
genomförts utan att uppfylla de gällande 
rättsliga kraven för kliniska prövningar. 
Det är inte heller tillåtet att inge några 
vetenskapliga studier om andra 
egenskaper eller användningsområden för 
läkemedelsprodukten än dem som för 
närvarande är godkända i medlemsstaten.

Ändringsförslag 19

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 

Information om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
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försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller 
television. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television eller via andra medel för 
spridning till allmänheten, t.ex. radio- och 
tv-kanaler på Internet eller tidningar och
tidskrifter riktade till allmänheten eller i 
form av inlagor eller bilagor i dessa. Den 
ska endast vara tillgänglig via följande 
kanaler:

Ändringsförslag 20

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.

a) Tekniska och vetenskapliga tidskrifter 
med hälsoinriktning eller tidskrifter 
riktade till allmänheten med ett i 
huvudsak hälsorelaterat innehåll, 
broschyrer, foldrar och andra typer av 
tryckt information, med undantag för icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den; med 
hälsorelaterade publikationer avses de 
publikationer som har certifierats som 
sådana av medlemsstaten, så att 
konsumenten klart kan konstatera att den 
berörda publikationen är stödd och 
godkänd av medlemsstaten.

Motivering

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser om läkemedelsprodukter, 
med undantag för icke efterfrågat material 
som aktivs sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) De webbplatser om 
läkemedelsprodukter som uttryckligen 
godkänts och betraktas som sådana av 
medlemsstaten, med undantag för icke 
efterfrågat material som aktivs sprids till 
allmänheten eller delar av den;
medlemsstaterna ska för detta ändamål 
inrätta ett system för godkännande, tillsyn 
och övervakning av de webbplatser som 
kan presentera den information som avses 
i denna artikel; dessutom ska 
medlemsstaterna sinsemellan inrätta ett 
system för tidig varning för att motverka
webbplatser som strider mot
bestämmelserna i detta direktiv; för 
spridning av icke efterfrågat material ska 
det inrättas ett kompletterande system för 
godkännande och övervakning.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Skriftliga svar på förfrågan om 
information från allmänheten.

c) Skriftliga svar (och muntliga svar, 
förutsatt att dessa har registrerats) på 
förfrågan om information från 
allmänheten; dessa svar ska alltid 
motsvara den godkända 
läkemedelsproduktens bipacksedel eller 
den tillhörande sammanfattningen av 
produktens egenskaper, och
frågeställaren ska hänvisas till 
medlemsstatens hälsovårdsmyndighet 
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samt till sjukvårds- eller apotekspersonal;
i svaret ska det uttryckligen anges att detta
inte ersätter de åtgärder som måste vidtas 
av denna hälso- och sjukvårdspersonal; 
dessutom ska alla dessa skriftliga och 
muntliga svar vidarebefordras till de 
behöriga hälsovårdsmyndigheterna i 
medlemsstaten för regelbunden tillsyn.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Patienternas allmänna behov och 
förväntningar måste beaktas.

b) Den måste vara inriktad på patienten 
för att bättre kunna tillgodose dennes 
behov.

Motivering

Ordalydelsen speglar på ett bättre sätt syftet med förslaget, det vill säga att på ett 
lättbegripligare sätt ge patienterna den information de behöver.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den måste vara evidensbaserad och 
verifierbar och inbegripa ett uttalande om 
bevisnivån.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den måste vara begriplig för 
allmänheten eller delar av den.

f) Den måste vara begriplig och fullt 
läsbar för allmänheten och enskilda, 
varvid särskild hänsyn ska tas till äldre 
personer.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Den måste presenteras på ett sådant 
sätt att doseringen av läkemedlet är lätt att 
förstå, varvid särskild hänsyn ska tas till 
de läkemedel som det är svårt att använda 
på rätt sätt. I denna information ska 
följande anges:
i) Den exakta dos som ska tas.
ii) Hur dosen ska uppmätas och vilka 
instrument som ska användas för detta 
ändamål.
iii) Tidsintervallet mellan varje intag.
iv) Anpassning av dosen till den enskilda 
användarens vikt och ålder.

Ändringsförslag 27

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



PE430.857v02-00 20/29 AD\809698SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b ) En uppgift om informationen är avsedd 
att stödja och inte att ersätta relationen 
mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonal och att patienter bör 
kontakta någon ur den yrkeskåren för 
förtydligande av informationen.

b) En uppgift om informationen är avsedd 
att stödja och inte att ersätta relationen 
mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonal och att patienter bör 
kontakta någon ur den yrkeskåren för 
förtydligande av informationen eller 
ytterligare upplysningar i samband med 
den.

Motivering

I uppgiften ska det förtydligas att hälso- eller sjukvårdspersonal bör kontaktas om en patient 
behöver ytterligare upplysningar. Hälso- och sjukvårdspersonal kan dock möjligen inte 
besvara specifika frågor i samband med den information tillverkaren tillhandahållit.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En uppgift som anger att informationen 
sprids av en innehavare av godkännande 
för försäljning.

c) En uppgift som anger att informationen 
sprids av en namngiven innehavare av 
godkännande för försäljning.

Motivering

Ändringen gör informationen tydligare och begripligare, inte minst då formuleringen 
”innehavare av godkännande för försäljning” lätt kan missförstås av många läsare.

Ändringsförslag 29

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 d) En post- eller e-postadress dit 
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allmänheten kan skicka kommentarer till 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.

allmänheten kan skicka kommentarer till 
innehavaren av godkännande för 
försäljning; de kommentarer som skickas 
in av enskilda, och svaren från 
innehavarna av godkännande för 
försäljning, ska i vederbörlig ordning 
registreras och kontrolleras.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VIIIa – artikel 100d – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Texten till den aktuella bipacksedeln, 
eller en uppgift om var man kan hitta 
denna text. När det gäller webbplatser 
som kontrolleras av innehavare av 
godkännande för försäljning och som 
särskilt vänder sig till medborgare i en 
eller flera medlemsstater ska dessa 
webbplatser innehålla en sammanfattning 
av produktegenskaperna och bipacksedeln 
för de berörda läkemedelsprodukterna på 
de officiella språken i de medlemsstater 
där de är godkända, om informationen 
om läkemedelsprodukterna lämnas på 
dessa språk.

Motivering

Det är viktigt att läsaren kan få tillgång till bipacksedelns aktuella ordalydelse. Kravet 
avseende webbplatser behandlas bättre under denna punkt än som ett övervakningskrav på 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100d – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jämförelser mellan 
läkemedelsprodukter.

a) Jämförelser mellan 
läkemedelsprodukter, utom när sådana 
jämförelser ingår i officiellt godkända 
handlingar, exempelvis en 
sammanfattning av produktegenskaperna.

Motivering

I sammanfattningen av produktegenskaperna och på bipacksedeln för vissa läkemedel 
förekommer jämförelser. Om man utesluter sådana befintliga jämförelser skulle detta i 
praktiken innebära ett krav på att information från innehavare av godkännande för 
försäljning är ofullständig. Detta skulle också kunna äventyra godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger 
sammanfattningen av produktegenskaper 
och bipacksedeln för receptbelagda 
läkemedel på de officiella språken i de 
medlemsstater där läkemedlen är 
godkända.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
på sina webbplatser återger 
sammanfattningen av produktegenskaper 
och bipacksedeln för receptbelagda 
läkemedel på det officiella språket i den 
medlemsstat där läkemedlen är godkända 
och som webbplatsen är avsedd för.

Motivering

Det bör tydliggöras att sammanfattningen av produktegenskaperna och bipacksedeln för ett 
receptbelagt läkemedel bör återges endast på det officiella språket i den medlemsstat där 
informationen offentliggörs och som webbplatsen är avsedd för. Om webbplatsen exempelvis 
är avsedd för den tyska marknaden behöver sammanfattningen av produktegenskaperna och 
bipacksedeln publiceras endast på tyska. Den nuvarande ordalydelsen är otydlig på denna 
punkt.
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Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De ansvariga statliga och regionala 
eller lokala myndigheterna med ansvar 
för hälso- och sjukvårdsadministrationen 
ska inrätta en telefontjänst med personlig 
patientrådgivning, bemannad med hälso-
och sjukvårdspersonal, så att det blir 
möjligt att ställa frågor om tolkningen av 
informationen i bipacksedeln och om 
läkemedlets förenlighet med andra 
läkemedel eller med patientens 
sjukdomshistoria.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett harmoniserat förfarande ska 
införas för att fastställa de grundläggande 
villkoren för reglering av information på 
webbplatser och informationsställen, så 
att det garanteras att de angivna 
uppgifterna är tillförlitliga och stämmer 
överens med läkemedlets godkännande 
och registrering, och så att 
konsumenterna får garantier för att den 
berörda webbplatsen eller informationen 
är tillförlitlig och faktagrundad. Ett 
certifierings- eller utvärderingssystem ska 
användas för de godkända webbplatserna. 
Dessutom ska det upprättas en 
förteckning över webbsidor och 
informationsställen som godkänts för att 
tillhandahålla den information som avses 
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i detta direktiv. Denna förteckning ska 
hållas uppdaterad och göras tillgänglig 
för konsumenterna.

Ändringsförslag 35

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 
och uppdatera dem regelbundet med 
ledning av erfarenheter.

2. Efter samråd med medlemsstaterna och 
övriga intressenter 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 
och uppdatera dem regelbundet med 
ledning av erfarenheter.

Motivering

När de etiska reglerna och riktlinjerna utarbetas bör man hålla samråd med andra 
intressenter som patienter, vårdpersonal och näringsliv.

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar sina webbplatser med 
information om läkemedel hos den 
behöriga nationella myndigheten i 
medlemsstaten med den nationella 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar sina webbplatser med 
information om läkemedel hos den 
behöriga nationella myndigheten i 
medlemsstaten med den nationella 
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toppdomän som webbplatsen i fråga 
använder, innan den görs tillgänglig för 
allmänheten. När webbplatsen inte 
använder en nationell toppdomän ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning välja medlemsstaten för 
registrering.

toppdomän som webbplatsen i fråga 
använder, innan den görs tillgänglig för 
allmänheten. När webbplatsen inte 
använder en nationell toppdomän ska 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning välja medlemsstaten för
registrering. Denna information ska 
uppfylla de krav som fastställs i detta 
direktiv och ska stämma överens med 
registreringsunderlaget för läkemedlet.

Ändringsförslag 37

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; icke 
efterfrågat material som aktivt sprids till 
allmänheten eller delar av den får inte 
heller förekomma. Webbplatserna får 
sprida videomaterial eller 
informationsmaterial i annat digitalt 
format endast om detta godkänts av 
respektive myndighet.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100h – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av innehållet på den webbplatsen.

3. Den medlemsstat där webbplatsen 
registrerats ska ansvara för övervakningen 
av det innehåll på webbplatsen som rör
receptbelagda läkemedel. 
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Motivering

Förtydligandet är viktigt eftersom mycket av den information som finns att tillgå på de 
aktuella webbplatserna kan syfta på annat än läkemedel.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillåta de
innehavare av godkännande för försäljning 
som registrerat webbplatser i enlighet med 
punkterna 1–4 att ha ett uttalande på den 
webbplatsen om att webbplatsen 
registrerats och övervakas i enlighet med 
detta direktiv. I uttalandet ska anges vilken 
nationell behörig myndighet som 
övervakar webbplatsen i fråga. Det ska 
också anges att det faktum att webbplatsen 
är övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg.

5. Medlemsstaterna ska kräva följande:

a) Innehavare av godkännande för 
försäljning som registrerats webbplatser i 
enlighet med punkterna 1–4 ska ha ett 
uttalande på den webbplatsen om att 
webbplatsen registrerats och övervakas i 
enlighet med detta direktiv; i uttalandet ska 
anges vilken nationell behörig myndighet 
som övervakar webbplatsen i fråga samt 
att det faktum att webbplatsen är 
övervakad inte nödvändigtvis innebär att 
all information på webbplatsen godkänts i 
förväg;

b) på varje sida på de registrerade 
webbplatserna ska det finnas en 
framträdande hyperlänk till webbplatsen 
för databasen Eudravigilance, 
tillsammans med en förklaring till 
användarna om att det rör sig om en 
officiell databas upprättad av 
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Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Motivering

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100i – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Påföljdernas omfattning ska fastställas på 
gemenskapsnivå.

Motivering

Det bör inte överlåtas åt medlemsstaterna att fastställa påföljdernas omfattning. Om 
gemenskapen fastställer straffpåföljdens omfattning medför detta ökad rättslig tydlighet och 
garanterar att påföljderna får en tydligt avskräckande verkan i samband med överträdelser.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavare av godkännande för 
försäljning finns företrädda och hörs i 
samband med behandling av fall där de 
anklagas för att inte ha efterlevt 
bestämmelserna i denna avdelning. 
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Innehavare av godkännande för 
försäljning får överklaga beslut i sådana 
fall till ett rättsligt eller annat behörigt 
organ.

Motivering

Målet med detta ändringsförslag är att säkra ökad effektivitet och öppenhet i processen.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information om de homeopatika som 
avses i artikel 14.1 och som klassificeras 
som receptbelagda ska omfattas av
bestämmelserna i denna avdelning.

Den information om de homeopatika som 
avses i artikel 14.1 och som klassificeras 
som receptbelagda ska omfattas av 
bestämmelserna i denna avdelning. 
Detsamma gäller för information om 
läkemedel som framställts av 
medicinalväxter eller varje annan 
förening eller behandling som har
klassificerats som receptbelagd.
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