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Nyt foreningsmedlem i Styregruppen 
Pr. 1. juli 2017 sker der en ændring af sammensæt-
ningen i Styregruppen bag Etisk Nævn for Lægemid-
delindustrien, ved at parallelimportørernes repræsen-
tation i ENLI udvides. Foreningen for Parallelimportø-
rer af Medicin indtræder således i ENLI med de virk-
somheder, som er medlem af deres forening. For-
eningen indtræder samtidig i Styregruppen, mens 
Parallelimportørforeningen af Lægemidler udtræder 
af Styregruppen.  
  
Parallelimportørforeningen af Lægemidler er fortsat 
foreningsmedlem hos ENLI. 
 

Sanktions- og gebyrregulativet 
 - Reminder: Træder i kraft 1. juli 2017 -  
Som nævnt i Nyhedsbrevet af 1. juni 2017 har Styre-
gruppen på et møde den 19. maj 2017 vedtaget æn-
dringer i Sanktions- og gebyrregulativet. Ændringerne 
træder i kraft for sager anmeldt pr. 1. juli 2017 og se-
nere.  
 
Der er foruden mindre redaktionelle ændringer tale 
om to ændringer, der vedrører bøder for administra-
tive forhold, jf. § 2, stk. 1, og bødestørrelserne i rekla-
mesagerne, jf. § 4. Der henvises til Nyhedsbrevet af 1. 
juni 2017 samt det reviderede Sanktions- og gebyrre-
gulativ, som er at finde på www.enli.dk 
 

Digitale medier 
ENLI har revideret ENLI’s guide om brug af digitale 
medier i reklameaktiviteter. Den opdaterede version 
er nu at finde på www.enli.dk. 
 

Oversigtsbilleder til Reklamekodekset 
ENLI har udarbejdet en række oversigtsbilleder til Re-
klamekodeksets bestemmelser. Disse er tænkt som 
en hjælp til især nye medarbejdere i lægemiddelindu-
strien, som her kan danne sig et overordnet indblik i 
reglerne. Oversigtsbillederne viser hovedpunkterne i 
de udvalgte bestemmelser, men det vil være nødven-

digt at supplere med at læse vejledningen til den på-
gældende bestemmelse, for at få alle nuancerne med. 
 
Oversigtsbillederne er at finde på www.enli.dk 
 

Sommeren 2017 
Fra 26. juni til og med 13. august 2017 vil høringsperi-
oden være forlænget pga. sommerferie. I denne peri-
ode forlænges høringsfristen fra 10 til 20 arbejdsda-
ge. 
 
ENLI holder åbent hele sommeren, men vil være be-
mandet på lavt blus i uge 28, 29 og 30. Telefonerne er 
dog fortsat åbne fra kl. 9.00-15.00, ligesom mails bli-
ver besvaret, så kontakt os endelig, hvis der opstår 
behov for at få afklaret spørgsmål mv. 
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