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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1221/2008, внесена от Sergio Niola, с италианско гражданство, 
относно телевизионните реклами на лекарствени продукти в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че задължителното предупреждение за здравето, съпровождащо 
телевизионните реклами на лекарствени продукти в Италия, често е почти изцяло 
заглушено от силна музика. Освен това се произнася толкова бързо, че не може да бъде 
разбрано от хората с увреден слух. Писменият текст на предупреждението се показва в 
изключително малък размер на шрифта и често пъти се закрива от логото на 
телевизионния канал. Вносителят твърди, че в други държави (Германия и Испания 
например) предупрежденията се показват по ясен и разбираем начин. Той смята, че 
италианските телевизионни оператори преднамерено се стараят да отрекат факта, че 
лекарствените продукти могат да имат нежелателни и дори вредни странични действия,
и се пита дали съответното италианско законодателство е в съответствие с 
европейските правила и с принципа на защита на потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Забележки на Комисията

Рекламирането на лекарствени продукти за хуманна употреба се урежда предимно от 
членове 86 до 100 от Директива 2001/83/EО („Директивата“). Рекламирането за 
широката общественост е разрешено само за лекарствени продукти, които не подлежат 
на режим на предписване (лекарствени продукти, продавани без рецепта), докато член 
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88, параграф 1 от Директивата забранява рекламирането на лекарствени продукти сред 
населението, ако се отпускат само с лекарско предписание.

Съгласно член 89, параграф 1 от Директивата, цялата реклама на лекарствен продукт 
сред населението се изгражда по такъв начин, че да е ясно, че съобщението е рекламно 
и че продуктът се идентифицира като лекарствен. Тя включва наименованието на 
лекарствения продукт, както и обичайното наименование, ако продуктът съдържа само 
едно активно вещество, информацията, необходима за правилната употреба на 
лекарствения продукт, и изрична, ясна покана за внимателно четене на инструкциите в 
листовката на опаковката или на външната опаковка, в зависимост от случая.

По отношение на рекламите на лекарствени продукти за широката общественост не се 
предвиждат никакви изключения по отношение на рекламите по телевизията. 
Следователно, рекламите на лекарствени продукти по телевизията трябва да 
съответстват на гореизложените правила.

Държавите-членки са натоварени с прилагането на правилата за реклама на 
лекарствени продукти. В тази връзка член 97, параграф 1 от Директивата предвижда 
държавите-членки да осигуряват използването на адекватни и ефективни методи за 
мониторинг на рекламата на лекарствени продукти.

Заключение

Вносителят твърди, че информацията, изисквана от Директивата, в рекламите на 
лекарствените продукти, представяни по италианската телевизия, се представя по 
начин, който вносителят смята за едва забележим. Той пита дали това е в съответствие 
със законодателството на Общността.

Докато действащото законодателство в областта на фармацията изрично забранява 
рекламирането за широката общественост на лекарствени продукти, които изискват 
рецепта, рекламите на лекарствени продукти, които не подлежат на режим на 
предписване (лекарствени продукти, продавани без рецепта), трябва да съответстват на 
правилата, предвидени в Директива 2001/83/EО. Въз основа на гореспоменатата 
забрана се счита, че рекламите, за които става дума, касаят лекарствени продукти, 
предлагани без рецепта.

Изпълнението на разпоредбите на общностното право в областта на рекламата на 
лекарствени продукти е задача на държавите-членки. Досега Комисията не е 
получавала сигнали за евентуални проблеми с изпълнението в Италия.

Въз основата на получената информация Комисията ще се свърже с органите в Италия,
за да сподели загрижеността, изразена от вносителя на петицията, и ще ги прикани да 
предоставят информация по въпроса.

Освен това Комисията би желала да посочи, че на 10 декември 2008 г. е приела 
законодателно предложение относно информацията за пациентите, с което цели
изменение на Директива 2001/83/EО. Предложението предвижда хармонизирана 
нормативна уредба по отношение на предоставянето за широката общественост на 
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нерекламна информация за лекарствени продукти, изискващи рецепта, която да се 
предлага от притежателите на лиценза за разпространение, като в същото време се 
запази забраната за реклами. Определен вид информация за лекарствени продукти, 
изискващи рецепта, може да бъде разпространявана за широката общественост чрез 
определени канали на комуникация, ако са спазени подробни критерии за качество. 
Държавите-членки гарантират надзора върху информацията, както и санкциите в 
случай на неспазване.

4. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Както беше заявено в предишното съобщение, Комисията се свърза с италианските 
органи с писмо от 27 март 2009 г., за да сподели загрижеността, изразена от вносителя 
на петицията, и да ги прикани да предоставят информация по въпроса.

В отговора си от 27 май 2009 г. Италия заявява, че членове 113 − 118 от Законодателен 
указ № 219 от 24 април 2006 г. определят правната рамка за продукти за самолечение за 
широката общественост, която е напълно съобразена с разпоредбите на Директива 
2001/83/ЕО. Освен това, в писмото си италианските органи обясняват, че Министерски 
указ, издаден вследствие на подадени сигнали за недостатъчно ясни предупреждения 
или предупреждения, прочетени твърде бързо, освен всичко друго, предвижда 
предприемането на действия от отдела за защита на общественото здраве на Carabinieri, 
който може въз основа на подадени сигнали или по своя инициатива да издаде акт за 
нарушение и да наложи санкции, определени в гореспоменатия Законодателен акт № 
219. По този начин, съгласно отговора на италианските органи, нарушенията на 
разпоредбите във връзка със задължителните предупреждения, подлежат на постоянен 
мониторинг и налагане на санкции.

Заключение

Няма доказателства, че италианското законодателство относно рекламирането на 
продукти за самолечение за широката общественост не съответства на разпоредбите на 
Директива 2001/83/ЕО. По-специално, въведен е механизъм за мониторинг, който 
позволява предприемането на действия, включително налагането на санкции, с цел да 
се гарантира спазването на тези разпоредби. Този механизъм за мониторинг е създаден 
вследствие на подадени сигнали за случаи, при които предупрежденията не са 
достатъчно ясни или са прочетени твърде бързо.

Като се вземе предвид информацията, предоставена от италианските органи, може да се 
направи заключението, че информацията, която съпътства излъчваните по италианската 
телевизия реклами на лекарствени продукти, а именно че рекламираният продукт е 
лекарствен продукт, съгласно член 89 от Директива 2001/83/ЕО, подлежи на 
мониторинг от страна на компетентните италиански органи. При неспазване на 
действащото италианското фармацевтично законодателство и, съответно, на 
европейското фармацевтично законодателство, се предприемат необходимите действия.


