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Wprowadzenie

Komisja Europejska złożyła dwa wnioski w sprawie kierowanych do ogółu społeczeństwa 
informacji dotyczących produktów leczniczych. Pierwszy z nich to wniosek1 dotyczący 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, 
w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską. Drugi2 to wniosek 
dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie 
informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie i dyrektywa wprowadzają zakaz reklamy leków 
wydawanych na receptę, skierowanej do ogółu społeczeństwa. Jednak istniejące 
prawodawstwo nie obejmuje szczegółowych przepisów dotyczących informacji o produktach 
leczniczych i stanowi jedynie, że niektóre działania mające na celu dostarczanie informacji 
nie podlegają przepisom dotyczącym reklamy. Z tego powodu bez uszczerbku dla 
prawodawstwa wspólnotowego państwa członkowskie mogą przyjmować własne ustalenia 
dotyczące dostarczania informacji. Ponadto granice między reklamą a informacją, a tym 
samym zakres stosowania ograniczeń w odniesieniu do reklamy, nie są spójnie 
interpretowane w całej Wspólnocie.

Przedmiotowy wniosek ma na celu zapełnienie luki w obowiązujących przepisach. Służy 
również wspieraniu racjonalnego stosowania tych leków, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że ramy prawne nadal będą zakazywały skierowanej bezpośrednio do 
konsumentów reklamy leków wydawanych wyłącznie na receptę. Główne elementy 
obejmują:
- wyjaśnienie, że kierowanie informacji o lekach wydawanych wyłącznie na receptę 

bezpośrednio do ogółu społeczeństwa przez podmioty odpowiedzialne posiadające 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest dozwolone;

- ustanowienie zharmonizowanych zasad dotyczących treści informacji, które mogą być 
rozpowszechniane;

- ustanowienie zharmonizowanych norm jakości dla takich informacji;
- określenie dopuszczonych kanałów dostarczania informacji;
- wprowadzenie dla państw członkowskich obowiązku ustanowienia systemu 

monitorowania przestrzegania wyżej wymienionych przepisów oraz
- ustanowienie specjalnych reguł monitorowania informacji rozpowszechnianych na 

stronach internetowych, zważywszy na transgraniczny charakter Internetu oraz w celu 
uniknięcia powielania monitorowania.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera dwa wspomniane wnioski przedłożone przez 

                                               
1 2008/0255 (COD) – COM(2008)0662 wersja ostateczna.
2 2008/0256 (COD) – COM(2008)0663 wersja ostateczna.
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Komisję, ponieważ jego zdaniem Komisja przyjęła zrównoważone podejście. Ponadto w pełni 
popiera pomysł, zgodnie z którym pacjenci w całej Europie, we wszystkich państwach 
członkowskich powinni mieć zapewniony dostęp do tych samych wysokiej jakości informacji 
o produktach leczniczych, gdyż jest to istotne dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. Stąd zarówno 
wniosek dotyczący rozporządzenia, jak i wniosek dotyczący dyrektywy to inicjatywy, które są
przyjmowane z zadowoleniem. Podczas gdy sprawozdawca zastrzega sobie prawo do 
poruszania innych kwestii po bardziej szczegółowej analizie wniosków, celem niniejszego 
dokumentu roboczego jest podkreślenie niektórych kluczowych zagadnień i tym samym 
ułatwienie dyskusji w komisji IMCO. 

Granice między informacją a reklamą

Na obecnym etapie sprawozdawca jest zdania, że głównym zagadnieniem pod względem 
politycznym jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy zapewnianiem pacjentom 
obiektywnych informacji, które są konieczne i uzasadnione, a reklamą. Sprawozdawca 
opowiada się za utrzymaniem zakazu bezpośredniej reklamy produktów leczniczych 
wydawanych na receptę, zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/83/WE. Nalega, aby 
informacje skierowane do ogółu społeczeństwa były przedstawiane w sposób przyjazny dla 
pacjenta, dzięki czemu spełnią swoje zadanie, lecz jednocześnie wzywa do zachowania 
ostrożności w odniesieniu do brzmienia przepisów przedmiotowej dyrektywy, tak aby 
zapewnić pełne poszanowanie oddzielenia reklamy od informacji. 

Kanały rozpowszechniania informacji

Sprawozdawca zgadza się z koniecznością ustanowienia różnorodnych kanałów 
rozpowszechniania prawnie uzasadnionych informacji o produktach leczniczych wydawanych 
na receptę. Należą do nich między innymi pracownicy służby zdrowia, strony internetowe, 
publikacje na temat zdrowia itp. Chciałby jednak podkreślić konieczność zapewnienia 
dostępu do informacji o produktach leczniczych również osobom niepełnosprawnym, które 
mogą nie mieć dostępu do informacji za pomocą typowych kanałów.

Co się tyczy proponowanych kanałów, sprawozdawca jest szczególnie zaniepokojony 
rozpowszechnianiem informacji w Internecie. Rozpowszechnianie informacji o produktach 
leczniczych za pośrednictwem stron internetowych wydaje się uzasadnione z uwagi na postęp 
technologiczny w społeczeństwie oraz na wzrastającą liczbę osób poszukujących informacji 
o kwestiach zdrowotnych w Internecie. Jednak kontrola informacji publikowanych on-line 
jest w pewnym stopniu utrudniona i z tego powodu sprawozdawca wzywa do ustanowienia 
surowych zasad dotyczących procesu monitorowania tego typu stron internetowych, aby 
zagwarantować pełne przestrzeganie nowych przepisów dyrektywy 2001/83/WE. 

Sprawozdawca w pełni popiera wnioski Komisji Europejskiej dotyczące dostępności 
informacji o produkcie we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich, 
w których dany produkt jest dopuszczony do obrotu. Również właściwe władze powinny 
kontrolować przestrzeganie tego przepisu.
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Jakość rozpowszechnianych informacji

Zdaniem sprawozdawcy proponowane kryteria zapewniające rozpowszechnianie informacji 
spełniających wysokie normy jakości są zadowalające.

Jeżeli w pełni przestrzegane będą kryteria dotyczące jakości informacji, sprawozdawca nie 
wyraża szczególnego zaniepokojenia tym, że przemysł farmaceutyczny jest potencjalnym 
źródłem rozpowszechnianych informacji. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
pacjentów w Europie nacisk należy położyć w większym stopniu na jakość informacji niż na 
ich źródło, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przemysł farmaceutyczny jako wytwórca 
z pewnością będzie pierwszym źródłem informacji.


