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Θέμα: Αναφορά 1221/2008, του Sergio Niola, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τηλεοπτικές διαφημίσεις φαρμακευτικών προϊόντων στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το προειδοποιητικό μήνυμα που πρέπει υποχρεωτικά να εκπέμπεται 
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις φαρμάκων στα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια συχνά ούτε που 
ακούγεται καθόλου λόγω της δυνατής συνοδευτικής μουσικής. Επίσης, το μήνυμα εκφέρεται 
τόσο γρήγορα που δεν είναι εύληπτο ούτε από άτομα με καλή ακοή. Το γραπτό μήνυμα είναι 
δε με πολύ μικρά γράμματα, και από πάνω του προβάλλεται επιπλέον το λογότυπο του 
τηλεοπτικού καναλιού. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, σε άλλες χώρες (Γερμανία, Ισπανία) τα 
μηνύματα αυτά μεταδίδονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι 
ιταλικοί τηλεοπτικοί σταθμοί σκοπίμως απαξιώνουν το μήνυμα ότι τα προϊόντα με 
φαρμακευτική δράση μπορεί να έχουν παρενέργειες ή ακόμη και επικίνδυνες συνέπειες. Ο 
αναφέρων διερωτάται εάν η συναφής ιταλική νομοθεσία συνάδει με τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και εάν συμμορφώνεται προς την αρχή της προστασίας των καταναλωτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η διαφημιστική προβολή των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση ρυθμίζεται 
κατ' αρχάς από τα άρθρα 86 έως 100 της οδηγίας 2001/83/EK (στο εξής «η οδηγία»). Η 
διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση φαρμακευτικών 
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προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ιατρική συνταγή (φάρμακα «ελεύθερης διάθεσης») ενώ το 
άρθρο 88 (1) της οδηγίας απαγορεύει την διαφήμιση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό 
φαρμακευτικών προϊόντων που απαιτούν συνταγή ιατρού.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 (1) της οδηγίας, κάθε διαφήμιση φαρμάκου η οποία απευθύνεται 
στο κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι προφανής ο διαφημιστικός 
χαρακτήρας του μηνύματος και το προϊόν να αναγνωρίζεται σαφώς ως φάρμακο. Θα 
περιλαμβάνει την ονομασία του φαρμάκου και την κοινή ονομασία όταν το φάρμακο δεν 
περιλαμβάνει παρά μία μόνο δραστική ουσία, τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλή 
χρήση του φαρμάκου και μια ρητή και ευανάγνωστη προτροπή να διαβαστούν προσεκτικά οι 
οδηγίες που αναγράφονται στο εσώκλειστο φυλλάδιο ή στην εξωτερική συσκευασία, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση όσον αφορά διαφημίσεις φαρμακευτικών προϊόντων που 
απευθύνονται στο κοινό μέσω τηλεοπτικής οδού. Κατά συνέπεια, η διαφήμιση φαρμάκου 
μέσα από τηλεοπτικό κανάλι πρέπει να συμμορφώνεται προς τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Η εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων 
εναπόκειται στα κράτη μέλη. Ως προς αυτό, το άρθρο 97(1) της οδηγίας προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων ελέγχου της 
διαφήμισης φαρμάκων.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι απαιτούμενες δυνάμει της οδηγίας πληροφορίες εμφανίζονται 
μεν στις διαφημίσεις φαρμάκων στα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια, αλλά κατά τέτοιον τρόπο 
που, κατά την άποψή του, σχεδόν δεν γίνονται αντιληπτές. Θέτει την ερώτηση κατά πόσο η 
κατάσταση αυτή συμβιβάζεται με το κοινοτικό δίκαιο.

Ενώ η ισχύουσα στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων νομοθεσία απαγορεύει ρητά την 
απευθυνόμενη στο κοινό διαφήμιση φαρμάκων που υπόκεινται σε ιατρική συνταγή, η 
διαφήμιση φαρμάκων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή (δηλ. τα φάρμακα 
που χορηγούνται χωρίς συνταγή ιατρού) πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ. Δεδομένης της προαναφερθείσας απαγόρευσης, υποθέτουμε ότι οι 
αμφισβητούμενες διαφημίσεις αφορούν φάρμακα  ελεύθερης διάθεσης.

Η επιβολή των κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη διαφήμιση φαρμάκων 
συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έως σήμερα η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί 
σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα όσον αφορά την επιβολή των εν λόγω διατάξεων στην 
Ιταλία.

Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις ιταλικές αρχές για 
να τις ενημερώσει σχετικά με τα παράπονα που εξέφρασε ο αναφέρων, και θα ζητήσει να 
παράσχουν σχετικές πληροφορίες

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην νομοθετική πρόταση που 
αφορά την ενημέρωση των ασθενών και τροποποιεί την οδηγία 2001/83/ΕΚ και η οποία 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2008. Η πρόταση προβλέπει εναρμονισμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφοριών από τους 
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κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων στο ευρύ κοινό σχετικά με τα 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της 
απαγόρευσης των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ειδικές πληροφορίες σε 
φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή μπορούν να διαδίδονται 
στο ευρύ κοινό μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας, εφόσον τηρούνται λεπτομερή κριτήρια 
ποιότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρακολούθηση της ενημέρωσης, και τις 
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ιταλικές 
αρχές με επιστολή της 27ης Μαρτίου 2009, προκειμένου να συμμεριστεί τον προβληματισμό 
που εκφράζει ο αναφέρων και να καλέσει τις τελευταίες να παράσχουν πληροφορίες σχετικά 
με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στην απάντησή της με ημερομηνία 27 Μαΐου 2009, η Ιταλία αναφέρει ότι τα άρθρα 113 έως
118 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 219 της 24ης Απριλίου 2006 καθορίζουν το νομικό 
πλαίσιο για τις διαφημίσεις των προϊόντων αυτοθεραπείας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, 
το οποίο τηρεί στο ακέραιο τις διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Επιπλέον, η Ιταλία εξηγεί 
ότι ένα υπουργικό διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από αναφορές περί ασαφών 
προειδοποιήσεων ή προειδοποιήσεων που εκφέρονταν υπερβολικά γρήγορα, προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, την ανάληψη δράσης από τη μονάδα υγειονομικής προστασίας των 
Carabinieri, η οποία, βάσει αναφοράς, αλλά και με δική της πρωτοβουλία, δύναται να 
συντάξει μια κοινοποίηση παράβασης και να επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από το 
προαναφερθέν νομοθετικό διάταγμα αριθ. 219. Έτσι, σύμφωνα με την ιταλική απάντηση, οι 
παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές προειδοποιήσεις υπόκεινται σε 
συνεχή παρακολούθηση και στην επιβολή ποινών.

Συμπέρασμα

Η ιταλική νομοθεσία σχετικά με τις διαφημίσεις των προϊόντων αυτοθεραπείας που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό φαίνεται να είναι ευθυγραμμισμένη με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/83/ΕΚ. Συγκεκριμένα, έχει θεσπιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης ανάλογα με το 
τι είδους δράση μπορεί να αναληφθεί, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ποινών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις. Ο εν λόγω μηχανισμός 
παρακολούθησης συστάθηκε ύστερα από αναφορές για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
προειδοποιήσεις δεν ήταν αρκούντως σαφείς ή εκφέρονταν υπερβολικά γρήγορα. 

Δεδομένων των πληροφοριών που παρείχε η Ιταλία, μπορεί επίσης να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες οι οποίες συνοδεύουν τις διαφημίσεις των φαρμακευτικών 
προϊόντων που μεταδίδονται στην ιταλική τηλεόραση και αναφέρουν ότι το διαφημιζόμενο 
προϊόν είναι φαρμακευτικό προϊόν, βάσει του άρθρου 89 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπόκεινται 
σε παρακολούθηση από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές. Θα μπορούσε να αναληφθεί η 
προσήκουσα δράση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ιταλική φαρμακευτική 
νομοθεσία, και κατά συνέπεια, με την ισχύουσα ευρωπαϊκή φαρμακευτική νομοθεσία.


