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Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει δύο προτάσεις όσον αφορά την ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με τα φάρμακα. Η πρώτη είναι μια πρόταση1 κανονισμού για την 
τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη 
χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη 
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων. Η δεύτερη2 είναι μια πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση, όσον 
αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση.

Ο ισχύων κανονισμός και η οδηγία απαγορεύουν τη διαφήμιση στο ευρύ κοινό των
φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Ωστόσο, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν 
περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τις πληροφορίες για τα φάρμακα· ορίζει, 
απλώς, ότι ορισμένες ενημερωτικές δραστηριότητες απαλλάσσονται από τις διατάξεις για τη 
διαφήμιση. Κατά συνέπεια, η κοινοτική νομοθεσία δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν δικές τους προσεγγίσεις όσον αφορά την ενημέρωση. Επιπροσθέτως, τα όρια 
μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης και, επομένως, το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών της 
διαφήμισης που προβλέπει η νομοθεσία, δεν ερμηνεύονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Η παρούσα πρόταση επιδιώκει να καλύψει το κενό στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο στόχος είναι 
να αυξηθεί η ορθολογική χρήση των φαρμάκων αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται ότι 
στο νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπεται απαγόρευση της απευθείας διαφήμισης 
στους καταναλωτές φαρμάκων που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Τα βασικά 
στοιχεία είναι τα εξής:
- διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας επιτρέπεται να παρέχουν απευθείας στο 

κοινό πληροφορίες για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή·
- θεσπίζονται εναρμονισμένοι όροι όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών που 

επιτρέπεται να παρέχονται·
- θεσπίζονται εναρμονισμένα πρότυπα ποιότητας για τις εν λόγω πληροφορίες·
- καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι δίαυλοι παροχής πληροφοριών·
- θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να καθιερώσουν σύστημα παρακολούθησης 

των προαναφερόμενων διατάξεων, και·
- θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες παρακολούθησης για τις πληροφορίες που 

παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων, ώστε να συνεκτιμάται η διασυνοριακή φύση των 
πληροφοριών που παρέχονται μέσω διαδικτύου και να αποφεύγεται η επικάλυψη της 
παρακολούθησης.

Οι απόψεις του εισηγητή

Ο εισηγητής αυτών των γνωμοδοτήσεων στηρίζει τις δύο προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, 
επειδή θεωρεί ότι η Επιτροπή παρουσίασε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Στηρίζει απόλυτα 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 τελικό
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 τελικό
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την ιδέα ότι όλοι οι ευρωπαίοι ασθενείς σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επωφελούνται από 
την ίδια ενημέρωση υψηλής ποιότητας σχετικά με τα φάρμακα, καθώς αυτό αποτελεί 
ουσιώδες θέμα για την υγεία και την ασφάλειά τους. Συνεπώς, τόσο η πρόταση κανονισμού 
όσο και η πρόταση οδηγίας αποτελούν ευπρόσδεκτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Παρόλο που ο εισηγητής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να θέσει άλλα θέματα μετά την 
περαιτέρω εξέταση των προτάσεων, ο σκοπός του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να 
επισημανθούν ορισμένα βασικά ζητήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση στην 
επιτροπή. 

Τα όρια μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης

Σε αυτό το στάδιο ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το βασικό πολιτικό ζήτημα είναι να 
επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αφενός της διασφάλισης αντικειμενικής 
ενημέρωσης για τους ασθενείς, η οποία είναι απαραίτητη και θεμιτή, και αφετέρου της
διαφήμισης. Ο εισηγητής έχει δεσμευθεί για τη διατήρηση της απαγόρευσης της απευθείας 
διαφήμισης στους καταναλωτές των φαρμάκων που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
όπως διασφαλίζεται από την οδηγία 2001/83/ΕΚ. Εμμένει στο γεγονός ότι η ενημέρωση 
πρέπει να παρέχεται στο ευρύ κοινό με «φιλικό προς τον ασθενή» τρόπο, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνει τον στόχο της αλλά, ταυτόχρονα, ζητεί να δοθεί προσοχή σε ό,τι αφορά τη 
διατύπωση της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου να τηρηθεί απόλυτα ο διαχωρισμός μεταξύ 
διαφήμισης και ενημέρωσης. 

Δίαυλοι παροχής πληροφοριών

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν πολλαπλοί δίαυλοι παροχής 
πληροφοριών θεμιτού χαρακτήρα σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, όπως επαγγελματίες του τομέα της υγείας, δικτυακοί τόποι, έντυπα που 
ασχολούνται με θέματα υγείας κ.λπ. Ωστόσο, θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλισθεί η πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα των ατόμων με 
αναπηρία, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση μέσω των συνήθων 
διαύλων.

Όσον αφορά τους προτεινόμενους διαύλους, ο εισηγητής εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία 
του για τη διάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Είναι εύλογη η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τα φάρμακα μέσω δικτυακών τόπων, καθώς η τεχνολογία στην κοινωνία έχει 
εξελιχθεί και ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας 
στο Διαδίκτυο αυξάνεται. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες φορές είναι δύσκολο να ελέγχονται οι 
πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, γι’ αυτόν τον λόγο ο εισηγητής ζητεί τη 
θέσπιση αυστηρών κανόνων σχετικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών των 
δικτυακών τόπων, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις νέες 
διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Ο εισηγητής στηρίζει απόλυτα τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
των πληροφοριών για τα φάρμακα σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών, όταν 
εγκρίνεται η διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να 
ελέγχουν εάν τηρείται αυτή η διάταξη.
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Ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών

Κατά την άποψη του εισηγητή, τα προτεινόμενα κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι 
παρεχόμενες πληροφορίες τηρούν πρότυπα υψηλής ποιότητας είναι ικανοποιητικά.

Ο εισηγητής δεν εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η φαρμακευτική βιομηχανία 
αποτελεί πιθανή πηγή των πληροφοριών που θα παρέχονται, εφόσον υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση με τα κριτήρια τα οποία αφορούν την ποιότητα των πληροφοριών. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους ευρωπαίους ασθενείς, 
πρέπει να δοθεί έμφαση περισσότερο στην ποιότητα των πληροφοριών και λιγότερο στην 
πηγή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι η φαρμακευτική βιομηχανία ως παραγωγός θα αποτελεί 
άμεση πηγή πληροφοριών.


