
AM\805365SV.doc PE439.168v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2008/0256(COD)

18.2.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
21 - 58

Förslag till yttrande
Jorgo Chatzimarkakis
(PE430.857v01-00)

Ändring i fråga om information till allmänheten om receptbelagda 
humanläkemedel av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler 
för humanläkemedel

Förslag till direktiv – ändringsakt
(KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))



PE439.168v01-00 2/25 AM\805365SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\805365SV.doc 3/25 PE439.168v01-00

SV

Ändringsförslag 21
António Fernando Correia De Campos

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 
läkemedelsprodukter. Därför bör all 
information till allmänheten om 
receptbelagda läkemedel följa en rad 
kvalitetskriterier.

(10) Bestämmelser bör fastställas för att 
säkerställa att endast högkvalitativ 
information utan försäljningssyfte får 
göras tillgänglig 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 läkemedelsprodukter. 
Därför bör all information till allmänheten 
om godkända receptbelagda läkemedel 
följa en rad kvalitetskriterier. 
(Ändringen av ”sprids” till ”får göras 
tillgänglig” gäller hela texten. Om 
ändringsförslaget antas ska denna ändring 
gälla genomgående i hela texten.)

Or. pt

Motivering

Detta direktiv gäller endast godkända receptbelagda läkemedel. Det finns ingen skyldighet att 
sprida denna information, endast att se till att den är tillgänglig för alla som efterfrågar den. 
Detta förutsätter en aktiv insats från allmänhetens sida för att ta del av den.

Ändringsförslag 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(11) För att ytterligare säkerställa att 
innehavare av godkännande för försäljning 
sprider endast högkvalitativ information 
och för att skilja information utan 
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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 
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.

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

Or. es

Ändringsförslag 23
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. xm

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. 
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Ändringsförslag 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 tjäna som 
reklam”.

Or. es

Ändringsförslag 25
Werner Langen

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, förutsatt att det 
säkerställs att dessa kampanjer endast 
tjänar syften som är medicinskt 
nödvändiga”.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 26
Werner Langen

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

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, 
antingen direkt eller via tredje man, 
information till allmänheten eller delar av 
den om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter, förutsatt att denna 
information är i överensstämmelse med 
bestämmelserna i denna avdelning och att 
läkemedelsprodukterna uppfyller 
villkoren för försäljning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII.

Or. de

Motivering

Medlemsstatens godkännande krävs, eftersom det hittills inte finns någon juridiskt användbar 
definition av information som kan säkerställa en avgränsning mellan information och reklam. 

Ändringsförslag 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 

1. Medlemsstaterna ska tillåta innehavaren 
av godkännandet för försäljning att sprida, 
antingen direkt eller via tredje man, 
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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.

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 men 
ska kräva ett föregående godkännande av 
medlemsstaten, som dock först ska ha 
kontrollerat att informationen 
överensstämmer med kraven för att 
godkänna läkemedlet för försäljning. Den 
berörda informationen får inte innehålla 
några uppgifter om utveckling av 
läkemedel, eventuella nya 
användningsområden eller egenskaper, 
eller någon annan information som 
fråntar läkemedlet egenskaper eller 
användningsområden eller ger det andra 
egenskaper eller användningsområden än 
dem som ingår i det nuvarande 
godkännandet för försäljning av det 
berörda läkemedlet.

Or. es

Ändringsförslag 28
António Fernando Correia De Campos

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

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 i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning. Sådan 
information ska inte betraktas som reklam 
vid tillämpningen av avdelning VIII. 

Or. pt
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Motivering

Det är viktigt att endast innehavaren av godkännandet för försäljning får göra information 
om läkemedelsprodukten i fråga tillgänglig för allmänheten. Detta för att undvika svårigheter
då ansvarsskyldighet ska fastställas vid lagöverträdelser.

Ändringsförslag 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
konkreta och realistiska uppgifter från 
behöriga organ och att ingen hänvisning, 
ens indirekt, görs till läkemedel.

Or. es

Ändringsförslag 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.
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Or. es

Ändringsförslag 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, samt den offentligt 
tillgängliga versionen av behöriga 
myndigheters bedömningsrapport; dessa 
versioner och sammanfattningar ska 
godkännas av medlemsstaten innan de får 
spridas till allmänheten.

Or. es

Ändringsförslag 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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; denna offentligt 
tillgängliga version får inte medföra 
någon väsentlig ändring av de 
kännetecken, egenskaper, verkningar och 
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biverkningar som läkemedlet kan ha.

Or. es

Ändringsförslag 33
António Fernando Correia De Campos

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 ärligt redogör för 
läkemedlets risker och fördelar.

Or. pt

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 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

d) Medicinsk produktrelaterad information 
om vetenskapliga observationsstudier eller 
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åtföljande åtgärder för förebyggande och 
medicinsk behandling eller information 
som presenterar läkemedelsprodukten i 
samband med det tillstånd som ska 
förebyggas eller behandlas.

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

Or. es

Ändringsförslag 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller 
television. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

Information om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller
television eller i tidningar eller på varje 
annat medel för spridning till
allmänheten, t.ex. radio- och tv-kanaler 
på Internet. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

Or. es
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Ändringsförslag 36
António Fernando Correia De Campos

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 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller 
television. Den ska endast vara tillgänglig 
via följande kanaler:

Information om godkända receptbelagda 
läkemedelsprodukter som sprids av 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning till allmänheten eller delar av 
den ska inte vara tillgänglig på radio eller 
television, i tidningar eller tidskrifter 
riktade till allmänheten eller i form av 
bilagor i dessa. Den ska endast vara 
tillgänglig via följande kanaler:

Or. pt

Motivering

For att hålla information och reklam isär på bättre sätt får inga kanaler användas som 
underlättar att oönskad läkemedelsinformation når allmänheten. Detta för att säkerställa att 
det krävs en aktiv insats från konsumentens sida för att ta del av den information hon söker.

Ändringsförslag 37
António Fernando Correia De Campos

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 medicinsk inriktning eller tidskrifter 
riktade till allmänheten med ett i
huvudsak hälsorelaterat innehåll, 
broschyrer och andra typer av 
informationsskrifter, med undantag för 
icke efterfrågat material som aktivt sprids 
till allmänheten eller delar av den.
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Or. pt

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.

Ändringsförslag 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) Skriftliga 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; 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.

Or. es

Ändringsförslag 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 100c – led b
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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 som 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 bekämpa 
webbplatser som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 40
Werner Langen

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 aktivt sprids till allmänheten eller 
delar av den.

b) De webbplatser om 
läkemedelsprodukter som medlemsstaten 
har angett och godkänt som 
informationskälla för 
läkemedelsprodukter, med undantag för 
icke efterfrågat material som aktivt sprids 
till allmänheten eller delar av den; för 
informationsmaterial som inte har 
efterfrågats ska det inrättas ett 
kompletterande system för godkännande 
och kontroll.

Or. de
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Ändringsförslag 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 det 
godkända läkemedlets bipacksedel eller 
den tillhörande sammanfattningen av 
produktens egenskaper; frågeställaren 
ska hänvisas till medlemsstatens 
hälsovårdsmyndighet samt till läkaren 
eller apotekaren, och det ska uttryckligen 
anges att svaret inte ersätter de åtgärder 
som måste vidtas av en läkare eller en 
apotekare. Dessutom ska alla dessa 
skriftliga och muntliga svar 
vidarebefordras till de behöriga 
hälsovårdsmyndigheterna i 
medlemsstaten för regelbunden kontroll.

Or. es

Ändringsförslag 42
António Fernando Correia De Campos

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.

Or. pt
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Motivering

Ordalydelsen speglar på bästa sätt syftet med förslaget, dvs. att på ett så lättbegripligt sätt 
som möjligt ge patienterna den information de behöver.

Ändringsförslag 43
António Fernando Correia De Campos

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.)

Or. pt

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 44
Werner Langen

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 för 
allmänheten eller delar av den; dessutom 
måste särskild hänsyn tas till äldre 
personers behov.

Or. de
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Ändringsförslag 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
individer, och särskild hänsyn ska i detta 
sammanhang tas till äldre personer.

Or. es

Ändringsförslag 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 är svåra 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) Tidsintervall mellan varje intag.
iv) Anpassning av dosen till användarens 
specifika vikt och ålder.

Or. es
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Ändringsförslag 47
António Fernando Correia De Campos

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.

Or. pt

Motivering

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

Ändringsförslag 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.

d) En post- eller e-postadress dit 
allmänheten kan skicka kommentarer till 
innehavaren av godkännande för 
försäljning; de kommentarer som skickas 
in av allmänheten ska i vederbörlig 
ordning registreras och kontrolleras, 
precis som svaren från innehavarna av 
godkännande för försäljning.

Or. es
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Ändringsförslag 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
mellanstatliga hälsovårdsmyndigheterna 
ska inrätta en telefontjänst med personlig 
patientrådgivning under ledning av 
hälsovårdspersonal, så att det blir möjligt 
att ställa frågor om tolkningar av 
informationen i bipacksedeln och om 
läkemedlets förenlighet med andra 
läkemedel eller med patientens 
sjukdomshistoria.

Or. es

Ändringsförslag 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 Internetportaler, så att 
det säkerställs att de angivna uppgifterna 
är tillförlitliga och i överensstämmelse 
med läkemedlets godkännande och 
registrering, och så att konsumenterna får 
garantier för att den berörda webbplatsen 
eller den berörda informationen är 
tillförlitlig och kontrollerad. Ett 
certifierings- eller utvärderingssystem ska 
användas för de godkända webbplatserna. 
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Dessutom ska det upprättas en lista över 
webbplatser och Internetportaler som 
godkänts att lämna den information som 
avses i detta direktiv. Denna lista ska 
uppdateras och göras tillgänglig för 
konsumenterna.

Or. es

Ändringsförslag 51
António Fernando Correia De Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter av 
organ för självreglering eller samreglering 
och hänvändelse till sådana organ, om 
förfaranden vid sådana organ är möjligt 
som komplement till medlemsstaternas 
rättsliga eller administrativa förfaranden.

Metoderna kan inbegripa frivillig kontroll 
av information om läkemedelsprodukter av 
organ för samreglering och hänvändelse till 
sådana organ, om förfaranden vid sådana 
organ är möjligt som komplement till 
medlemsstaternas rättsliga eller 
administrativa förfaranden.

Or. pt

Motivering

De mekanismer för självreglering som finns att tillgå inom industrin är otillräckliga för att 
förhindra reklamspridning, med risk för intressekonflikter, och bör därför undvikas.

Ändringsförslag 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 



AM\805365SV.doc 21/25 PE439.168v01-00

SV

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

innehavare av godkännande för försäljning 
registrerar sina webbplatser med 
information om läkemedel hos den 
behöriga nationella myndigheten i 
medlemsstaten med den nationella 
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 
anpassas efter de krav som fastställs i 
detta direktiv och ska vara i 
överensstämmelse med 
registreringsunderlaget för läkemedlet.

Or. es

Ändringsförslag 53
Werner Langen

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 inte 
innehålla webb-TV, poddsändningar, 
videoströmmar eller andra former av 
digital informationsöverföring.

Or. de
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Ändringsförslag 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 inte 
innehålla webb-TV, poddsändningar, 
videoströmmar eller något annat digitalt 
informationsformat som inte är 
uttryckligen godkänt i överensstämmelse 
med detta direktiv och kontrollerat av 
medlemsstaten.

Or. es

Ändringsförslag 55
António Fernando Correia De Campos

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 inte 
ge spridning åt videomaterial.

Or. pt
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Motivering

Termen webb-TV kan misstolkas som en hänvisning till andra tekniska tillämpningar. 
Videomaterial måste förbjudas eftersom det trots ett förment informationssyfte kan användas 
for att förmedla affektiva eller subjektiva budskap eller budskap av reklamkaraktör.

Ändringsförslag 56
António Fernando Correia De Campos

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 gäller 
receptbelagda läkemedel. 

Or. pt

Motivering

Förtydligandet är befogat eftersom mycket av den information som finns att tillgå på de 
aktuella webbplatserna syftar på annat än läkemedel.

Ändringsförslag 57
António Fernando Correia De Campos

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 

5. Medlemsstaterna ska kräva följande:
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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.

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. Det 
ska också anges att det faktum att 
webbplatsen är övervakad inte 
nödvändigtvis innebär att all information 
på webbplatsen godkänts i förväg. 

b) På varje sida i de registrerade 
webbplatserna ska finnas en väl 
framträdande hyperlink till databasen 
EudraPharm, tillsammans med en 
förklaring som identifierar denna som en 
officiell databas upprättad av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten.

Or. pt

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.
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Ändringsförslag 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 receptpliktig.

Or. es


