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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1221/2008 af Sergio Niola, italiensk statsborger, om tv-reklamer for 
lægemidler i Italien

1. Sammendrag

Andrageren mener, at den advarsel, som skal oplæses i forbindelse med tv-reklamer for 
lægemidler på italienske tv-kanaler, ofte næsten ikke kan høres, da de bliver overdøvet af høj 
baggrundsmusik. Desuden læses advarslen så hurtigt, at den ikke kan forstås af personer med 
nedsat hørelse. Den skrevne advarsel er ydermere skrevet med meget små typer og er desuden 
ofte placeret, så den er dækket af tv-kanalens logo. Ifølge andrageren udsendes advarslerne i 
andre lande (Tyskland, Spanien) på en sådan måde, at de er tydelige og forståelige. 
Andrageren mener, at italienske tv-stationer bevidst ønsker at ignorere advarslen om, at 
produkter, der har helbredende virkning, kan have uønskede og endog skadelige følger. 
Andrageren spekulerer på, om den gældende italienske lovgivning er i overensstemmelse med 
de europæiske bestemmelser og forenelig med forbrugerbeskyttelsesprincippet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Kommissionens bemærkninger

Reklamer for humanmedicinske lægemidler reguleres af artikel 86-100 i direktiv 2001/83/EF 
(herefter benævnt ”direktivet”). Offentlig reklame er kun tilladt for ikke-receptpligtige 
lægemidler (håndkøbsmedicin), idet direktivets artikel 88, stk. 1, forbyder offentlig reklame 
for receptpligtige lægemidler.



PE424.017REVv02-00 2/3 CM\789349DA.doc

DA

I henhold til direktivets artikel 89, stk. 1, skal enhver offentlig reklame for et lægemiddel 
udformes på en sådan måde, at budskabets karakter af reklame er åbenbar og produktet klart 
identificeres som lægemiddel. Det skal indeholde lægemidlets navn samt fællesnavnet, hvis 
lægemidlet kun indeholder ét virksomt stof, de oplysninger, der er nødvendige for korrekt 
brug af lægemidlet og en udtrykkelig og letlæselig opfordring til omhyggeligt at læse den 
vejledning, der alt efter omstændighederne er anført på indlægssedlen eller på den ydre 
emballage. 

Der findes ingen undtagelser for fjernsynsreklamer for lægemidler. Således skal 
fjernsynsreklamer for lægemidler overholde ovennævnte bestemmelser.

Det er medlemsstaternes opgave at håndhæve bestemmelserne vedrørende reklamer for 
lægemidler. Direktivets artikel 97, stk. 1, pålægger i den forbindelse medlemsstaterne at drage 
omsorg for, at der findes egnede og effektive midler til at føre kontrol med reklamer for 
lægemidler.  

Konklusion

Andrageren hævder, at de i direktivet krævede oplysninger forekommer i de reklamer for 
lægemidler, der vises på italiensk fjernsyn, men at de forekommer på en måde, som 
andrageren betragter som næsten ikke synlig. Han spørger, om dette er i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen.

Den aktuelle lovgivning vedrørende lægemidler forbyder udtrykkeligt offentlig reklame for 
receptpligtige lægemidler, og reklamer for lægemidler, der ikke falder ind under denne 
kategori (håndkøbsmedicin), skal overholde bestemmelserne i direktiv 2001/83/EF. På 
grundlag af det ovenfor nævnte forbud formodes det, at der i dette tilfælde er tale om reklamer 
for håndkøbsmedicin.

Håndhævelsen af fællesskabsbestemmelserne vedrørende reklamer for lægemidler hører 
under medlemsstaterne. Kommissionen har indtil nu ikke set tegn på, at der i Italien skulle 
være problemer med håndhævelsen af de pågældende bestemmelser.

Kommissionen vil imidlertid på grundlag af de modtagne oplysninger kontakte de italienske 
myndigheder for at oplyse dem om andragerens bekymring og opfordre dem til at forelægge 
oplysninger herom.

Endvidere ønsker Kommissionen at understrege, at den den 10. december 2008 vedtog et 
forslag til lovgivning om patientoplysning med henblik på ændring af direktiv 2001/83/EF.
Forslaget går ud på at harmonisere de retlige rammer med hensyn til at tillade indehaverne af 
markedsføringstilladelser at levere ikke-salgsfremmende information til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler, samtidig med at forbuddet mod reklamer opretholdes. Særlige
typer oplysninger om receptpligtige lægemidler kan offentliggøres via visse 
kommunikationskanaler, såfremt de overholder nogle detaljerede kvalitetskriterier. 
Medlemsstaterne skal sikre overvågningen af oplysningerne og sanktionere i tilfælde af 
manglende overholdelse af reglerne."
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

"Kommissionen har, som påpeget i sin tidligere meddelelse, den 27. marts 2009 tilsendt de 
italienske myndigheder en skrivelse for at informere dem om de problemer, andrageren har 
gjort opmærksom på, og opfordre dem til at fremsende oplysninger om sagen.

I sit svar af 27. maj 2009 anfører Italien, at artikel 113-118 i lovdekret nr. 219 af 24. april 
2006 indeholder bestemmelser om markedsføring af håndkøbsmedicin til befolkningen, som 
er fuldt ud i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2001/83/EF. Endvidere 
forklarer Italien, at der efter klager over utydelige advarsler og advarsler, der læses for hurtigt 
op, er udstedt et ministerielt dekret, som bl.a. kræver handling fra det italienske politis enhed 
for sundhedsbeskyttelse. Denne enhed kan på grundlag af en klage eller på eget initiativ 
udarbejde en overtrædelsesmeddelelse og pålægge overtræderne bøder som fastlagt i 
ovennævnte lovdekret nr. 219. Derfor bliver overtrædelser af bestemmelserne om 
obligatoriske advarsler ifølge de italienske myndigheder straffet med permanent overvågning 
og bøder.

Konklusion

Den italienske lovgivning om markedsføring af håndkøbsmedicin til befolkningen synes at 
være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2001/83/EF. Det kan fremhæves, at 
der er indført en overvågningsmekanisme, som gør det muligt at pålægge sanktioner, herunder 
bøder, for at sikre overholdelse af disse bestemmelser. Denne overvågningsmekanisme blev 
indført efter klager over, at advarslerne i nogle tilfælde ikke var tydelige nok eller blev læst 
for hurtigt op.

På grundlag af de oplysninger, som Italien har fremsendt, kan det også konkluderes, at 
oplysningerne i reklamer for lægemidler på italiensk tv om, at det pågældende produkt er et 
lægemiddel, i overensstemmelse med artikel 89 i direktiv 2001/83/EF er genstand for 
overvågning fra de kompetente italienske myndigheders side. Der vil blive truffet passende 
foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af den italienske lægemiddellovgivning 
og dermed den europæiske lovgivning."


