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az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
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Bevezető

Az Európai Bizottság két javaslatot terjesztett elő a gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatásról. Az első egy rendeletre irányuló javaslat1, 
amely – az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében – módosítja az 
emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletet. A második az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó 
tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló javaslat2. 

A hatályos rendelet és irányelv megtiltja az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozását. A hatályos jogszabályok ugyanakkor nem tartalmaznak részletes 
rendelkezéseket a gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról, csak azt írják elő, hogy 
bizonyos tájékoztatási tevékenységek mentesülnek a reklámozásra vonatkozó rendelkezések 
alól. Tehát a közösségi jog nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy saját megközelítést 
alakítsanak ki a tájékoztatással kapcsolatban. Ezenkívül a reklám és a tájékoztatás közötti 
határvonalat és – ennek megfelelően – a reklámra vonatkozó korlátozások alkalmazását nem 
egységesen értelmezik a Közösségben. 

A jelenlegi javaslat a hatályos jogszabályok hiányosságait igyekszik pótolni. A cél e 
gyógyszerek ésszerű felhasználásának növelése, ugyanakkor annak biztosítása, hogy a 
jogalkotási keret továbbra is tiltja a vényköteles gyógyszerek fogyasztóknak címzett
közvetlen reklámozását. A legfőbb elemek a következők:
- annak egyértelművé tétele, hogy vényköteles gyógyszerekről a forgalomba hozatali 

engedéllyel rendelkezők nyújthatnak tájékoztatást közvetlenül a nyilvánosság számára;
- harmonizált feltételek kialakítása a terjeszthető információk tartalmára vonatkozóan;
- harmonizált minőségi előírások kialakítása az ilyen információkra vonatkozóan;
- a tájékoztatás engedélyezett csatornáinak meghatározása;
- annak kötelezővé tétele, hogy a tagállamok létrehozzák a fent említett rendelkezések 

nyomon követési rendszerét;
- különleges nyomon követési szabályok létrehozása a weboldalakon terjesztett 

információkra vonatkozóan, tekintettel az internet határokon átnyúló jellegére és ügyelve
a nyomon követési intézkedések átfedésének elkerülésére.

Az előadó véleménye

E vélemények előadója támogatja a Bizottság által előterjesztett két javaslatot, mivel úgy véli, 
hogy a Bizottság kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz. Az előadó teljes mértékben 
támogatja azt az elképzelést, hogy minden európai betegnek, valamennyi tagállamban, 
azonos, magas szintű tájékoztatásban kell részesülnie a gyógyszerekkel kapcsolatban, mivel 
ez alapvető szempont az egészség és a biztonság érdekében. Ezért a rendeletre irányuló 
javaslatot és az irányelvre irányuló javaslatot e tekintetben egyaránt üdvözlendő lépésnek 

                                               
1 2008/0255 (COD) – COM(2008)0662 végleges
2 2008/0256 (COD) – COM(2008)0663 végleges
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tartja. És bár az előadó fenntartja azt a jogát, hogy a javaslatok további vizsgálatát követően 
újabb kérdéseket vessen fel, e munkadokumentum célja az, hogy kiemeljen néhány 
kulcsfontosságú kérdést a bizottságban folytatott tanácskozás elősegítése érdekében.

A tájékoztatás és a reklám közötti határvonal

Ebben a szakaszban az előadó véleménye szerint politikai szempontból az a legfontosabb, 
hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a betegeknek szóló objektív tájékoztatás (amely 
szükséges és jogos) és a reklám között. Az előadó elkötelezett amellett, hogy fenntartsák a 
vényköteles gyógyszerek fogyasztóknak címzett közvetlen reklámozásának tilalmát, amelyet 
a 2001/83/EK irányelv biztosít. Az előadó elengedhetetlennek tartja, hogy a nyilvánosságnak 
szóló tájékoztatás „felhasználóbarát” legyen, hogy az információk célt érjenek, ugyanakkor 
óvatosságra int ezen irányelv megfogalmazásával kapcsolatban, hogy a reklám és a 
tájékoztatás kellőképpen elkülönüljön egymástól.

Az információ terjesztésének csatornái

Az előadó egyetért annak szükségességével, hogy a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos 
jogszerű tájékoztatás több csatornán keresztül valósuljon meg, például egészségügyi 
szakemberek, weboldalak, egészségügyi kiadványok stb. révén. Mindazonáltal hangsúlyozni 
szeretné, hogy a fogyatékkal élő személyek számára is hozzáférést kell biztosítani a 
gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz, mivel ők nem biztos, hogy a megszokott 
csatornákon keresztül hozzáférhetnek a szükséges információkhoz.

Ami a javasolt csatornákat illeti, az előadó különösen aggasztónak találja az információk 
interneten történő terjesztését. Mivel a társadalomban már fontos szerepet tölt be a 
technológia, és növekszik azoknak a száma, akik egészségügyi kérdéseikre az interneten 
keresik a választ, ésszerű dolog a gyógyszerekkel kapcsolatos információk weboldalakon 
történő terjesztése, ugyanakkor időnként nehéz ellenőrizni az interneten közzétett 
információkat. Az előadó ezért szigorú szabályok kidolgozását kéri e weboldalak 
ellenőrzésének eljárásaira vonatkozóan, a 2001/83/EK irányelv új rendelkezéseinek való teljes 
körű megfelelés érdekében.

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a 
termékinformációk minden olyan tagállam hivatalos nyelvén rendelkezésre álljanak, ahol a 
termék fogalomba hozatali engedélyt kapott. Az illetékes hatóságoknak igazolniuk kell e 
rendelkezés tiszteletben tartását. 

A terjesztett információk minősége

Az előadó véleménye szerint megfelelőek azok a kritériumok, amelyekre a terjesztett
információk magas színvonalának biztosítása érdekében tettek javaslatot.

Az előadó nem tartja aggasztónak, hogy a terjesztett információk forrása maga a 
gyógyszeripar is lehet, ha a tájékoztatás színvonalára vonatkozó kritériumoknak teljes 
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mértékben megfelelnek. Az európai betegek magas szintű védelmének biztosítása érdekében a 
hangsúlyt inkább a tájékoztatás színvonalára, nem pedig annak forrására kell helyezni, 
különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy a gyógyszeripar – mint termelő – elsődleges 
információforrásnak tekinthető.


