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Ændringsforslag 21
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 stilles til rådighed. 
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. 

(Termen ”spredes” erstattes i hele teksten 
af termen ”stilles til rådighed”. Hvis dette 
ændringsforslag vedtages, bør termen 
erstattes i hele teksten.)

Or. pt

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde er begrænset til godkendte lægemidler. Informationen bør 
ikke spredes, men kun stilles til rådighed for det publikum, som har behov for den. Dette 
indebærer, at publikum skal spille en aktiv rolle med henblik på at søge denne information.

Ændringsforslag 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For yderligere at sikre, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser kun spreder 

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

information af god kvalitet og for at skelne 
mellem ikke-salgsfremmende information 
og reklame, bør de typer af information, 
der må spredes, defineres. Det er 
hensigtsmæssigt at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at sprede 
indholdet af de godkendte produktresuméer 
og indlægssedler, information, der er 
kompatibel med disse dokumenter uden at 
gå videre end deres nøgleelementer.

Or. es

Ændringsforslag 23
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 86, stk. 1, indsættes som led 
1a:
”- påkaldelse af almenhedens 
opmærksomhed i forbindelse med et 
specifikt lægemiddel under anvendelse af 
terapeutiske indikationer eller tegn og 
symptomer”

Or. xm

Begrundelse

Forslag om lægemidler på grundlag af tegn og sygdomssymptomer kan få folk til selv at stille 
diagnoser, til at behandle sig selv og til et unødvendigt forbrug af lægemidler. Derfor bør 
denne form for reklame forhindres. 
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Ændringsforslag 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, der 
forestås af industrien, og som er godkendt 
af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, og disse overvåger, at 
sådanne kampagner ikke har noget 
reklameformål".

Or. es

Ændringsforslag 25
Werner Langen

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 og andre 
kampagner i folkesundhedens interesse, der 
forestås af industrien, og som er godkendt 
af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, hvis det sikres, at disse 
kampagner udelukkende er til medicinsk 
nødvendige formål.”

Or. de

Begrundelse

De beskrevne kampagner må kun tjene medicinske formål og må ikke misbruges til reklame.
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Ændringsforslag 26
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100a – 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, 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, og hvis 
lægemidlerne opfylder betingelserne for 
markedsføring. Sådan information anses 
ikke for reklame, for så vidt angår 
anvendelsen af afsnit VIII.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tilladelse fra medlemsstaten, fordi der hidtil ikke har været nogen 
juridisk anvendelig definition af information, som kan sikre en afgrænsning i forhold til 
reklame.

Ændringsforslag 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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

information er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette afsnit. Sådan 
information anses ikke for reklame for så 
vidt angår anvendelsen af afsnit VIII, men 
kræver forudgående godkendelse fra 
medlemsstaten, efter at den har 
kontrolleret, at den pågældende 
information er i overensstemmelse med 
kravene til lægemidlets 
markedsføringstilladelse.  Den 
pågældende information må ikke 
indeholde nogen oplysninger om studier i 
udvikling af lægemidler, nye perspektiver 
for anvendelsen eller egenskaber ved 
anvendelsen, som er under undersøgelse, 
eller enhver anden form for oplysninger, 
der giver et forvansket billede af 
lægemidlet eller tillægger det andre 
egenskaber eller anvendelsesmuligheder 
end dem, der indgår i 
markedsføringstilladelsen for det 
pågældende lægemiddel. 

Or. es

Ændringsforslag 28
António Fernando Correia De Campos

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

Begrundelse

Det er vigtigt, at kun indehaveren af markedsføringstilladelsen har beføjelser til at stille 
information om lægemidlet til rådighed for offentligheden, således at man undgår 
vanskeligheder med at påvise ansvaret for eventuelle overtrædelser af lovbestemmelserne.

Ændringsforslag 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt der heri hverken 
direkte eller indirekte henvises til et 
lægemiddel

a) oplysninger om sundhed og sygdomme 
hos mennesker, for så vidt de er baseret på 
konkrete og realistiske data leveret af 
kompetente organer, og for så vidt der
heri hverken direkte eller indirekte 
henvises til et lægemiddel

Or. es

Ændringsforslag 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle med henblik på 
videregivelse til patienter.

b) materiale leveret af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen til 
sundhedsprofessionelle med henblik på 
videregivelse til patienter, og dette 
materiale skal udtrykkeligt være godkendt 
af medlemsstaterne under hensyntagen til 
det, der er godkendt i de tekniske 
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specifikationer.

Or. es

Ændringsforslag 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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; disse 
versioner og resuméer kræver 
medlemsstatens forudgående godkendelse, 
før de kan spredes til offentligheden

Or. es

Ændringsforslag 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100b – 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 måde; denne 
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for offentligheden tilgængelige version 
må ikke udgøre nogen væsentlig ændring 
af de karakteristika, egenskaber, 
virkninger og reaktioner, som lægemidlet 
måtte have

Or. es

Ændringsforslag 33
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100b – 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 måde, 
forudsat at der gives en sandfærdig 
fremstilling af fordele og risici ved 
lægemidlet

Or. pt

Begrundelse

En forenklet præsentation af informationen rettet til den almindelige borger er nyttig, fordi 
den fremmer forståelsen. En sådan forenkling kan imidlertid medføre forvanskning af 
informationssammenhængen og dermed føre til en fejlagtig opfattelse af fordele og risici ved 
lægemidlet, hvilket bør forhindres.



AM\805365DA.doc 11/25 PE439.168v01-00

DA

Ændringsforslag 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. 

d) lægemiddelrelateret information om 
videnskabelige ikke-
interventionsundersøgelser eller 
ledsageforanstaltninger til forebyggelse og 
medicinsk behandling, eller information, 
som præsenterer lægemidlet i 
sammenhæng med den lidelse, der skal 
forebygges eller behandles. Denne 
information bør på forhånd vurderes af 
medlemsstaten, og de pågældende 
undersøgelse skal være inkluderet i 
lægemidlets registreringssagsakter. Der 
kan ikke forelægges videnskabelige 
undersøgelser, der er blevet gennemført 
uden at opfylde de gældende lovkrav til 
kliniske undersøgelser. Der kan heller 
ikke forelægges videnskabelige 
undersøgelser vedrørende andre 
egenskaber ved lægemidlet eller anden 
anvendelse af det end dem, som i 
øjeblikket er godkendt i medlemsstaten.

Or. es

Ændringsforslag 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 

Information om godkendte receptpligtige 
lægemidler, som af indehaveren af 
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markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio. 
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

markedsføringstilladelsen spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio, 
den trykte presse eller ethvert andet 
middel til spredning til offentligheden 
generelt, og denne begrænsning omfatter 
også radio- og tv-kanaler på internettet. 
Den må kun spredes gennem følgende 
kanaler:

Or. es

Ændringsforslag 36
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100c – 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 spredes til 
offentligheden eller almindelige borgere, 
må ikke spredes via fjernsyn eller radio
eller i almindelige aviser eller tidsskrifter 
eller i form af reklamebilag eller tillæg til 
disse. Den må kun spredes gennem 
følgende kanaler:

Or. pt

Begrundelse

For bedre at kunne sondre mellem information og reklame bør man udelukkes alle kanaler, 
der giver mulighed for, at information om lægemidler når frem til offentligheden, uden at der 
er blevet anmodet om den, således at forbrugerne aktivt skal søge efter den information, de 
ønsker. 
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Ændringsforslag 37
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100c – 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) tekniske og videnskabelige tidsskrifter 
på sundhedsområdet eller tidsskrifter, der 
er rettet mod almenheden, hvis vigtigste 
indhold vedrører sundhedsområdet, 
brochurer, pamfletter og andre kategorier 
af trykt informationsmateriale undtagen 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere

Or. pt

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 

a) skriftlige sundhedsrelaterede 
publikationer som defineret af den 
medlemsstat, hvor offentliggørelsen finder 
sted, dog ikke uanmodet materiale aktivt 
distribueret til offentligheden eller 
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offentligheden eller almindelige borgere almindelige borgere; ved 
sundhedsrelaterede publikationer forstås 
publikationer, der er certificeret som 
sådan af medlemsstaten, således at 
forbrugeren utvetydigt kan konstatere, at 
den pågældende publikation er garanteret 
og godkendt af medlemsstaten;

Or. es

Ændringsforslag 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) websteder på internettet om lægemidler, 
der udtrykkeligt er godkendt og betragtes 
som sådan af medlemsstaten, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere; i 
dette øjemed opretter medlemsstaterne en 
ordning for godkendelse, overvågning og 
kontrol med websteder, der må præsentere 
den information, som er omhandlet i 
denne artikel. Desuden udvikler 
medlemsstaterne indbyrdes et system med 
tidlig varsling for at bekæmpe websteder, 
der ikke opfylder bestemmelserne i dette 
direktiv

Or. es

Ændringsforslag 40
Werner Langen

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

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

b) websteder om lægemidler på internettet, 
som medlemsstaten har angivet og 
godkendt til informationskilde for 
lægemidler, dog ikke uanmodet materiale 
aktivt distribueret til offentligheden eller 
almindelige borgere; for uanmodet 
informationsmateriale oprettes der et 
supplerende godkendelses- og 
kontrolsystem 

Or. de

Ændringsforslag 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) skriftlige og mundtlige besvarelser, 
forudsat at disse sidstnævnte registreres 
på behørig vis, på anmodninger om 
information fra almindelige borgere. Disse 
besvarelser tilpasses altid til det godkendte 
lægemiddels indlægsseddel eller tekniske 
specifikationer og henviser den 
anmodende til medlemsstatens 
sundhedsmyndighed samt til læge eller 
apoteker, idet det udtrykkeligt angives i 
besvarelsen, at denne ikke erstatter den 
forskriftsmæssige konsultation af en læge 
eller apoteker. Ligeledes sendes alle disse 
skriftlige og mundtlige besvarelser også til 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten til periodisk kontrol.

Or. es
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Ændringsforslag 42
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den skal tage hensyn til patienternes 
generelle behov og forventninger.

b) Den skal være målrettet til patienten 
for bedst muligt at dække dennes behov.

Or. pt

Begrundelse

Denne ordlyd afspejler bedre forslagets mål, nemlig at give patienterne adgang til den 
information, de har brug for, på den lettest forståelige måde.

Ændringsforslag 43
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den skal være evidensbaseret, den skal 
kunne kontrolleres, og den skal indeholde 
en angivelse af evidensniveau.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pt

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 44
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Den skal være forståelig for 
offentligheden som helhed og almindelige 
borgere.

f) Den skal være forståelig for 
offentligheden som helhed og almindelige 
borgere.; desuden skal der tages særligt 
hensyn til ældre menneskers behov

Or. de

Ændringsforslag 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Den skal være forståelig for 
offentligheden som helhed og almindelige 
borgere.

f) Den skal være forståelig og fuldstændig 
læselig for offentligheden som helhed og 
almindelige borgere, idet der tages særligt 
hensyn til ældre mennesker.

Or. es

Ændringsforslag 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100d – stk. 1 – litra h a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Den skal præsenteres på en måde, så 
at doseringen af lægemidlet er 
fuldstændig forståeligt, idet der lægges 
særlig vægt på de lægemidler, som det er 
vanskeligt at anvende korrekt. Denne 
information skal angive:
i) den nøjagtige dosis, der skal tages
ii) hvordan den skal udmåles, og hvilke 
instrumenter der skal anvendes til dette 
formål
iii) tidsinterval mellem hver indtagelse
iv) tilpasning af dosis til brugerens
specifikke vægt og alder.

Or. es

Ændringsforslag 47
António Fernando Correia De Campos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100d – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en angivelse af, at informationen spredes 
af en indehaver af en 
markedsføringstilladelse

c) en angivelse af, at informationen spredes 
af en navngiven indehaver af en 
markedsføringstilladelse

Or. pt

Begrundelse

Ændringen gør informationen klarere og lettere forståelig, idet udtrykket "indehaveren af 
markedsføringstilladelsen” kan være uklar for mange læsere. 
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Ændringsforslag 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 100d – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en postadresse eller e-mail-adresse, der 
gør det muligt for almindelige borgere at 
indsende kommentarer til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

d) en postadresse eller e-mail-adresse, der 
gør det muligt for almindelige borgere at 
indsende kommentarer til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen; de 
kommentarer, der indsendes af almindelig 
borgere, og svarene fra indehaverne af 
markedsføringstilladelse registreres og 
kontrolleres på behørig vis.

Or. es

Ændringsforslag 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ansvarlige statslige eller 
mellemstatslige myndigheder med ansvar 
for sundhedsforvaltning opretter en 
telefontjeneste med personlig 
patientrådgivning formidlet af 
sundhedspersonale, som gør det muligt at 
stille spørgsmål vedrørende fortolkningen 
af informationen i indlægssedler, 
lægemidlers kompatibilitet med andre 
medikamenter eller med patientens 
sygdomshistorie.

Or. es
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Ændringsforslag 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der indføres en harmoniseret 
procedure, som fastlægger grundlaget for 
regulering af information på websider og 
internetportaler, således at det sikres, at 
de til rådighed stillede oplysninger er 
pålidelige og i overensstemmelse med 
lægemidlets godkendelse og registrering, 
samt således at forbrugerne har garanti 
for, at det pågældende sted eller den 
pågældende information er ægte og 
kontrolleret.  Der anvendes et 
certificerings- eller evalueringssystem for 
de godkendte websites. Der føres desuden 
en liste over websteder og 
internetportaler, der er godkendt til den i 
dette direktiv omhandlede information. 
Denne liste ajourføres og er tilgængelig 
for forbrugerne.

Or. es

Ændringsforslag 51
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
selvregulerende og samregulerende 

Metoderne kan omfatte frivillig kontrol af 
information om lægemidler udøvet af 
samregulerende organer, som også kan 
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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.

behandle klager, hvis der for sådanne 
organer er fastsat en procedure som 
supplement til de retslige og administrative 
procedurer i medlemsstaterne.

Or. pt

Begrundelse

I industrien kan der opstå interessekonflikter om dette spørgsmål, og til dette formål er 
selvregulerende mekanismer utilstrækkelige til at undgå spredning af reklame, hvorfor de bør 
undgås.

Ændringsforslag 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser registrerer 
internet-websteder, der indeholder 
information om lægemidler hos de 
kompetente nationale myndigheder i den 
medlemsstat, hvis landekodetopdomæne 
anvendes på det pågældende websted, før 
offentligheden får adgang til det. Hvis 
webstedet ikke anvender et 
landekodetopdomæne, vælger indehaveren 
af markedsføringstilladelsen, hvilket land 
registreringen skal foregå i. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne 
af markedsføringstilladelser registrerer 
internet-websteder, der indeholder 
information om lægemidler hos de 
kompetente nationale myndigheder i den 
medlemsstat, hvis landekodetopdomæne 
anvendes på det pågældende websted, før 
offentligheden får adgang til det. Hvis 
webstedet ikke anvender et 
landekodetopdomæne, vælger indehaveren 
af markedsføringstilladelsen, hvilket land 
registreringen skal foregå i. Disse 
oplysninger tilpasses de krav, der er 
fastsat i dette direktiv, og skal være i 
overensstemmelse med lægemidlets 
registreringssagsakter.

Or. es
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Ændringsforslag 53
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Disse websteder må ikke omfatte web-tv, 
podcasts, video-streams eller andre former 
for digital informationsformidling.

Or. de

Ændringsforslag 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Disse websteder må ikke omfatte web-tv, 
podcasts eller video-streaming eller noget 
andet digitalt informationsformat, der 
ikke er nøje godkendt i overensstemmelse 
med dette direktiv og er blevet kontrolleret 
af medlemsstaten.
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Or. es

Ændringsforslag 55
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Disse websteder må ikke omfatte web-tv.

Internetwebsteder registreret i henhold til 
stk. 1 må ikke gøre det muligt at 
identificere almindelige borgere, som har 
adgang til de pågældende websteder, eller 
muliggøre fremkomsten af uanmodet 
materiale, der aktivt distribueres til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
På disse websteder må der ikke udsendes 
videomateriale.

Or. pt

Begrundelse

Termen web-tv kan føre til misfortolkning af andre former for teknologisk anvendelse. 
Videomateriale bør forbydes, fordi det kan transmittere følelsesmæssige og subjektive 
budskaber og reklame, også under påskud af formidling af informativt indhold.

Ændringsforslag 56
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes via 
det registrerede internet-websted.

3. Den medlemsstat, hvor internet-
webstedet er registreret, er ansvarlig for 
overvågning af det indhold, der spredes via 
det registrerede internet-websted, for så 
vidt angår information om receptpligtige 
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lægemidler. 

Or. pt

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at foretage denne præcisering, fordi der kan være megen information 
på websiderne, som ikke vedrører lægemidler.

Ændringsforslag 57
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne tillader indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, at indføje
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud.

5. Medlemsstaterne kræver:

a) at indehavere af 
markedsføringstilladelser, som har 
registreret internet-websteder i 
overensstemmelse med stk. 1-4, indføjer
en angivelse i disse, om at webstedet er 
registreret og overvåges i henhold til dette 
direktiv. I denne angivelse anføres også 
den nationale kompetente myndighed, der 
overvåger det pågældende websted. Den 
skal også anføre, at det faktum at 
webstedet overvåges, ikke nødvendigvis 
betyder, at al information på webstedet er 
godkendt forud;
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b) at registrerede internetwebsteder på 
hver enkelt side og klart synligt 
indeholder et hyperlink til databasen 
Eudrapharmas websted sammen med en 
forklarende note om, at det drejer sig om 
den officielle database, der er udviklet af 
Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Or. pt

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information om homøopatiske lægemidler 
som omhandlet i artikel 14, stk. 1, der er 
klassificeret som receptpligtige, er omfattet 
af bestemmelserne i dette afsnit. 

Information om homøopatiske lægemidler 
som omhandlet i artikel 14, stk. 1, der er 
klassificeret som receptpligtige, er omfattet 
af bestemmelserne i dette afsnit. Det 
samme gælder for information om 
lægemidler fremstillet på grundlag af 
lægeurter eller enhver anden 
sammensætning eller terapi, der er blevet 
klassificeret som receptpligtig.

Or. es


