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KORT BEGRUNDELSE

Forslagene om at ændre direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 sigter mod de 
generelle mål at sikre en bedre sundhedsbeskyttelse for EU-borgerne og et velfungerende 
indre marked for humanmedicinske lægemidler. Ud fra denne målsætning er forslagene især 
rettet mod at skabe en klar ramme for de informationer, der skal stilles til rådighed om 
receptpligtige lægemidler, for på denne måde at fremme en effektiv anvendelse af disse 
lægemidler. Med dette forslag sikres forbuddet mod reklame i offentligheden for 
receptpligtige lægemidler.

Disse mål skal nås ved

• at sikre en god kvalitet af den information, der leveres, ved kohærent anvendelse af
klart definerede standarder i hele Fællesskabet

• at give mulighed for at information leveres gennem kanaler, der er rettet mod
forskellige patienttypers behov og muligheder

• at tillade indehaverne af markedsføringstilladelser på en klart forståelig måde at levere
objektiv og ikkesalgsfremmende information om fordele og risici ved deres medicin

• at sikre, at overvågnings- og håndhævelsesforanstaltninger er på plads for at sikre, at
informationsleverandørerne overholder kvalitetskriterierne, samtidig med at unødigt
bureaukrati undgås.

Bemærkninger til de enkelte målsætninger:

Kommissionen har med fremlæggelsen af dette direktiv erkendt, at patienterne bliver stadig 
mere interesserede i deres sundhed og ønsker at blive inddraget i større omfang. En optimal 
behandling er således kun mulig, hvis patienterne har kendskab til de lægemidler, de indtager, 
så der træffes velbegrundede beslutninger, og en effektiv anvendelse af lægemidler fremmes.
Den rådgivende ordfører er enig med Kommissionen i, at en fælles indsats inden for 
patientoplysning kan have en positiv virkning på folkesundheden. Han ønsker desuden at 
fremhæve, at oplysninger om receptpligtige lægemidler, som er rettet mod patienternes behov 
og forventninger, kan fremme det forebyggende aspekt.

Det er imidlertid en kendsgerning, at de oplysninger om receptpligtige lægemidler, der i dag 
er til rådighed i EU, ikke er tilstrækkelige eller tidssvarende. Adgangen til oplysninger 
afhænger af, hvor gode borgerne er til at bruge internettet, og hvilke sprog de taler.

Hertil kommer desuden, at der på grund af manglende fælles betingelser for oplysningernes 
indhold er meget store forskelle på, hvordan de enkelte medlemsstater har reguleret og 
håndterer spørgsmålet om, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed og hvordan. Dette 
fører til en ulige adgang til oplysninger om lægemidler.

Det er særlig vigtigt at gøre noget på dette område nu, fordi det tekniske fremskridt giver 
borgerne mulighed for via internettet at hente oplysninger i hele verden, men uafvidende også 
reklamemateriale, og borgerne dermed udsættes for vildledende og mangelfuld oplysning.
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Ordføreren mener derfor, at der er behov for at ændre dette og give borgerne adgang til 
pålidelige og ikkesalgsfremmende oplysninger, som lever op til EU's krav. EU må gennem 
certificerede oplysninger arbejde for en informationsmæssig modvægt til den vildledende 
reklame, der cirkulerer på internettet.

Det centrale element i denne forbindelse er indlægssedlen. Oplysningerne på indlægssedlen 
skal omformes, så alle borgere kan forstå dem. Dette er meget presserende, fordi 
indlægssedlernes nuværende form er utilfredsstillende, idet den kan gøre patienterne bange og 
få dem til at afbryde behandlingen. Kommissionens forslag fokuserer nu særligt på 
omformningen af indlægssedlen.

Den rådgivende ordfører vil gerne endnu en gang udtrykkeligt understrege, at forbuddet mod 
reklame i offentligheden for receptpligtige lægemidler i EU skal opretholdes. Han fastholder 
også, at de ansvarlige nationale myndigheder og sundhedspersonalet for den brede 
offentlighed fortsat er vigtige kilder til oplysninger om lægemidler, men han medgiver også, 
at indehavere af markedsføringstilladelser udgør en værdifuld kilde til ikkesalgsfremmende 
oplysninger om lægemidler.

Ordføreren er klar over, at det er nødvendigt med overvågningssystemer, som sikrer, at de 
fælles kvalitetsstandarder bliver overholdt, for at garantere ikkesalgsfremmende oplysninger 
af høj kvalitet.

Han glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at lade det være op til 
medlemsstaterne at vælge de bedst egnede overvågningsmekanismer og som grundregel at 
foreskrive en overvågning i tilknytning til udbredelsen af oplysninger, da dette er det mest 
effektive og ubureaukratiske.

Den rådgivende ordfører mener, at der navnlig er behov for forbedringer i forbindelse med 
definitionen af sundhedsrelaterede publikationer og hvad angår sanktionerne, hvilket tages op 
i forbindelse med ændringsforslagene.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 

(4) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelse af de nuværende retlige rammer 
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har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet.

har også vist, at visse begrænsninger af 
lægemiddelvirksomhedernes muligheder 
for at levere information skyldes den 
omstændighed, at den skelnen, der er 
mellem begreberne reklame og 
information, ikke fortolkes ensartet i hele 
Fællesskabet. Som følge heraf nægtes 
borgere i visse medlemsstater måske 
retten til på deres eget sprog at få adgang 
til ikke-salgsfremmende 
kvalitetsinformation om lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Det er et grundlæggende princip i et demokratisk samfund, at borgerne har ret til at få 
adgang til information, bl.a. om receptpligtige lægemidler.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler. 
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

(8) De nationale kompetente myndigheder 
og sundhedsprofessionelle bør fortsat være 
vigtige informationskilder for 
offentligheden med hensyn til lægemidler. 
Medlemsstaterne bør lette borgernes 
adgang til kvalitetsinformation gennem 
egnede kanaler. Indehaverne af 
markedsføringstilladelser kan udgøre en 
værdifuld kilde for ikke-salgsfremmende 
information om deres lægemidler. Dette 
direktiv bør derfor skabe retlige rammer 
for spredning af specifik information om 
lægemidler fra indehaverne af 
markedsføringstilladelser til 
offentligheden. Etablering af de 
nødvendige retlige rammer for indehavere 
af markedsføringstilladelser vil øge 
retssikkerheden for lægemiddelindustrien 
med hensyn til at levere specifikke former 
for information om lægemidler til 
offentligheden. Forbuddet mod reklame 
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over for offentligheden for receptpligtige 
lægemidler bør opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til receptpligtige 
lægemidler, idet de nuværende 
fællesskabsregler tillader reklame for ikke-
receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden på visse betingelser.

(9) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til receptpligtige 
lægemidler, idet de nuværende 
fællesskabsregler tillader reklame for ikke-
receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden på visse betingelser. I 
henhold til dette direktiv skal 
medlemsstaterne tillade indehaveren af en 
markedsføringstilladelse eller tredjemand, 
der handler på dennes vegne, at sprede 
visse oplysninger om godkendte 
receptpligtige lægemidler til 
offentligheden; dette skal ske via visse 
kanaler og være underlagt en passende 
overvågning. Oplysninger, der ikke falder 
ind under afsnit VIIIa, bør tillades, 
forudsat at de ikke udgør reklame.

Or. en

Begrundelse

Afklaring af det foreslåede direktivs anvendelsesområde. Det er vigtigt, at ny lovgivning ikke 
utilsigtet forbyder visse oplysninger, f.eks. svar på sundhedsprofessionelles forespørgsler om 
ikke-registrerede anvendelser.
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Ændringsforslag 4

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 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. Hvis 
borgerne i EU har adgang til mere 
information af god kvalitet om 
lægemidler, vil de kunne anvende 
lægemidler på en mere rationel og 
hensigtsmæssig måde, hvilket ikke blot vil 
gøre borgerne mere velinformerede, men 
også skabe sundere samfund. For at opnå 
dette mål bør al information til 
offentligheden om receptpligtige 
lægemidler opfylde et sæt kvalitetskriterier.

Or. en

Begrundelse

Betragtningerne bør også afspejle forslagets erklærede mål, nemlig at gøre det muligt for 
borgerne at anvende lægemidler korrekt (på en mere rationel og sikrere måde) og at sikre, at 
de ordinerede behandlinger i højere grad følges.  Ifølge oplysninger fra WHO anvender over 
50 % af borgerne i EU deres lægemidler på en uhensigtsmæssig måde.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Internettet er af stor betydning for 
levering af information til patienter, og dets 
betydning er stigende. Internettet tillader 
næsten ubegrænset adgang til information 

(13) Internettet er af stor betydning for 
levering af information til patienter, og dets 
betydning er stigende. Internettet tillader 
næsten ubegrænset adgang til information 
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uden hensyntagen til nationale grænser. 
Der bør fastlægges særlige regler for 
overvågning af websteder for at tage 
hensyn til, at information leveret via 
internettet er grænseoverskridende, og for 
at give mulighed for samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

uden hensyntagen til nationale grænser. 
Der bør fastlægges særlige regler for 
overvågning af websteder, der specielt 
henvender sig til borgere i EU, for at tage 
hensyn til, at information leveret via 
internettet er grænseoverskridende, og for 
at give mulighed for samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Præcisering, da dette direktiv kun omfatter websteder, der henvender sig til borgere i EU. Det 
omfatter ikke websteder, der henvender sig til borgere uden for EU eller til et globalt 
publikum, uanset om dataene blev genereret eller serveren var baseret i EU.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– korrespondance, i givet fald ledsaget af 
et dokument af ikke-reklamemæssig art, 
der er nødvendig for at besvare et bestemt 
spørgsmål om et specielt lægemiddel

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at "korrespondance, i givet fald ledsaget af et dokument af 
ikke-reklamemæssig art, der er nødvendig for at besvare et bestemt spørgsmål om et specielt 
lægemiddel" hverken er reklame i henhold til afsnit VIII eller information i henhold til afsnit 
VIIIa. Den juridiske status bør ikke ændres i forhold til status quo.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 86 – stk. 2 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konkrete oplysninger og dokumentation 
vedrørende f.eks. ændringer af emballagen, 
advarsler mod bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger og prislister, forudsat de
ikke indeholder produktanprisninger

– konkrete oplysninger (bl.a. meddelelser 
eller oplysninger f.eks. til 
medieorganisationer enten som svar på en 
direkte forespørgsel eller ved spredning af 
sådanne oplysninger via konferencer eller 
skriftlige pressemeddelelser og 
bekendtgørelser eller rapporter til 
aktionærer og/eller 
reguleringsmyndigheder) og 
dokumentation om et lægemiddel
vedrørende f.eks. ændringer af emballagen, 
advarsler mod bivirkninger som led i 
lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger, prislister og refusion, 
forudsat disse oplysninger og denne 
dokumentation ikke indeholder 
salgsfremmende produktanprisninger

Or. en

Begrundelse

Præcisering af direktivets anvendelsesområde. Virksomheder bør fortsat kunne levere visse 
oplysninger. F.eks. kræver børsreglerne, at virksomheder holder investorer fuldt underrettet 
om væsentlige udviklinger, og de ansatte skal holdes underrettet om virksomhedens udvikling. 
"Produktanprisning" kunne fortolkes som enhver oplysning om et produkts egenskaber, 
gavnlige eller skadelige, og kunne utilsigtet forbyde oplysninger om bivirkninger og 
advarsler. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa - artikel 100a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) konkrete ikke-salgsfremmende 
oplysninger (bl.a. meddelelser eller 
oplysninger f.eks. til medieorganisationer 
enten som svar på en direkte forespørgsel 
eller ved spredning af sådanne 
oplysninger via konferencer eller 
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skriftlige pressemeddelelser og 
bekendtgørelser eller rapporter til 
aktionærer og/eller 
reguleringsmyndigheder) og 
dokumentation om et lægemiddel 
vedrørende f.eks. ændringer af 
emballagen, advarsler mod bivirkninger 
som led i lægemiddelovervågningen samt 
salgskataloger, prislister og refusion, 
forudsat formålet med disse oplysninger 
og denne dokumentation ikke er at 
fremme salget af et bestemt lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af anvendelsesområdet, f.eks. kræver børsreglerne, at virksomheder holder 
investorer fuldt underrettet om væsentlige udviklinger, og de ansatte skal holdes underrettet 
om virksomhedens udvikling. Det er nødvendigt at præcisere dette, således at sådanne 
oplysninger kan leveres på passende vis. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100 b – 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,
den offentligt tilgængelige version af den 
evalueringsrapport, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, samt andre 
tilgængelige oplysninger og dokumenter 
fra de kompetente myndigheder

Or. en

Begrundelse

EPAR (europæisk offentlig vurderingsrapport) og andre dokumenter fra de kompetente 
myndigheder indeholder detaljerede oplysninger, der er af interesse for visse patienter. 
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Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen eller 
advarsler mod bivirkninger

(c) information om lægemidlets 
miljøvirkninger og pris samt konkrete 
oplysninger og dokumentation vedrørende 
f.eks. ændringer af emballagen, refusion
eller advarsler mod bivirkninger

Or. en

Begrundelse

Det ville være nyttigt at medtage lægemidlets status med hensyn til tilskud på listen som et
eksempel på konkrete oplysninger, der bør tillades i medfør af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100 c – 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) sundhedsrelaterede publikationer som 
defineret af den medlemsstat, hvor 
offentliggørelsen finder sted, dog ikke 
uanmodet materiale aktivt distribueret til 
offentligheden eller almindelige borgere. 
Medlemsstaterne enes om en definition af 
sundhedsrelaterede publikationer senest 
den ...*
_____

* 2 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden. 

Or. de

Begrundelse

En EU-definition skaber større juridisk klarhed og bidrager til, at der kan fastlægges klare 
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rammer for levering af informationer.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) besvarelser af anmodninger om 
information fra en almindelig borger. 
Mundtlige besvarelser skal optages.

Or. de

Begrundelse

Patienter kræver ofte, at oplysninger i indlægssedlen præciseres med det samme og direkte, 
eller de ønsker yderligere oplysninger.  Et krav om, at et svar kun må være skriftligt, ville 
indebære, at patienterne skulle vente længere på et svar, hvilket under nogle omstændigheder 
kunne have uheldige følger for deres helbred. Derfor bør der være mulighed for både 
mundtlige og skriftlige besvarelser af anmodninger om information om et lægemiddel fra en 
borger. Mundtlige svar bør optages, således at de kan kontrolleres.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en angivelse af, at informationen er 
beregnet til støtte for kontakten mellem 
patient og sundhedsprofessionelle, ikke til 
erstatning af denne, og at patienten bør 
henvende sig til sundhedsprofessionelle, 
hvis han/hun ønsker uddybning af 
informationen

(b) en angivelse af, at informationen er 
beregnet til støtte for kontakten mellem 
patient og sundhedsprofessionelle, ikke til 
erstatning af denne, og at patienten bør 
henvende sig til sundhedsprofessionelle, 
hvis han/hun ønsker uddybning af 
informationen eller yderligere oplysninger

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres i angivelsen, at sundhedsprofessionelle bør kontaktes, hvis en patient 
ønsker yderligere oplysninger. Den sundhedsprofessionelle vil dog måske ikke være i stand til 
at besvare specifikke spørgsmål vedrørende den information, som producenten har leveret. 

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100 d – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) teksten til den aktuelle indlægsseddel 
eller en angivelse af, hvor denne tekst kan 
findes.  For så vidt angår 
internetwebsteder, der kontrolleres af 
indehavere af markedsføringstilladelser, 
og som specielt henvender sig til borgere i 
en eller flere medlemsstater, skal de 
indeholde de pågældende lægemidlers 
produktresumé og indlægsseddel på de 
officielle sprog i de medlemsstater, hvor 
de er godkendt, hvis informationen om 
lægemidler præsenteres på disse sprog. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at læseren har adgang til teksten til den aktuelle indlægsseddel. Kravet 
vedrørende internetwebsteder behandles bedre her end som et overvågningskrav for 
medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100 d – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) sammenligninger af lægemidler (a) sammenligninger af lægemidler, 
undtagen hvis sådanne sammenligninger 
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indgår i officielt godkendte dokumenter 
som f.eks. produktresuméet

Or. en

Begrundelse

Der findes sammenligninger i visse lægemidlers produktresumé og indlægssedler. Hvis de 
eksisterende sammenligninger udelukkes, ville det i realiteten indebære, at den information, 
der leveres af indehavere af markedsføringstilladelser, er ufuldstændig. Dette kunne også 
indvirke negativt på godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om receptpligtige 
lægemidler, gengiver de pågældende 
lægemidlers produktresumé og 
indlægsseddel på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor de er godkendt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de websteder 
på internettet, som indehaverne af 
markedsføringstilladelser anvender til 
spredning af information om receptpligtige 
lægemidler, gengiver de pågældende 
lægemidlers produktresumé og 
indlægsseddel på det officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor de er godkendt, og som 
webstedet er bestemt for.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at et receptpligtigt lægemiddels produktresumé og indlægsseddel kun bør 
gengives på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor informationen offentliggøres, og som 
webstedet er bestemt for. Hvis webstedet eksempelvis henvender sig til det tyske marked, skal 
produktresuméet og indlægssedlen kun offentliggøres på tysk. Den nuværende ordlyd er uklar 
i denne henseende.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen retningslinjer 
for informationer, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende en adfærdskodeks 
for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Kommissionen 
udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

2. Efter høring af medlemsstaterne og 
andre interessenter udarbejder 
Kommissionen retningslinjer for 
informationer, der er tilladt i henhold til 
dette afsnit, omfattende en adfærdskodeks 
for indehavere af 
markedsføringstilladelser, der leverer 
information om godkendte receptpligtige 
lægemidler til offentligheden eller 
almindelige borgere. Kommissionen 
udarbejder disse retningslinjer ved dette 
direktivs ikrafttræden og ajourfører dem 
regelmæssigt på grundlag af de indhøstede 
erfaringer.

Or. en

Begrundelse

Andre interessenter såsom patienter, sundhedsprofessionelle og branchen bør høres i 
forbindelse med udarbejdelsen af kodeksen og retningslinjerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100h – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan dog stilles videoindhold til 
rådighed for at støtte sikker og effektiv 
anvendelse af lægemidler.

Or. en
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Begrundelse

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or 
radio. However, there can be a great value for patients if certain information is supported by 
other means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an 
inhaler. The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website 
content through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a 
viewing machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites 
should be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VIIIa – artikel 100i – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktionernes størrelse fastlægges på 
EU-plan.

Or. de

Begrundelse

Det bør ikke overlades til medlemsstaterne at fastlægge sanktionernes størrelse. Hvis 
sanktionen fastlægges på EU-plan, skaber dette større juridisk klarhed og sikrer, at 
sanktionerne har en klart afskrækkende virkning, hvis bestemmelserne overtrædes.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at indehavere 
af markedsføringstilladelser er 
repræsenteret og høres ved behandlingen 
af en sag, hvor de anklages for 
manglende overholdelse af 
bestemmelserne i dette afsnit. Indehavere 
af markedsføringstilladelser kan anke en 
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afgørelse i en sådan sag til en retsinstans 
eller en anden kompetent myndighed.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre større effektivitet og gennemskuelighed i 
processen.


