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Suġġett: Petizzjoni 1221/2008, imressqa minn Sergio Niola, ta’ nazzjonalita' Taljana, 
dwar ir-reklamar televiżiv għall-prodotti mediċinali fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li t-twissija ta’ saħħa obligatorja li takkumpanja r-reklami televiżivi 
għall-prodotti tal-mediċina fl-Italja sikwit bilkemm tkun tinstema’ minħabba l-mużika għolja 
wisq fl-isfond.  Barra minn hekk, tant tingħad b’ħeffa li min ibati minn xi nuqqas ta’ smigħ 
ma jismagħhiex. It-test bil-miktub tat-twissija tintwera b’tipa żgħira ferm u li sikwit tkun 
mgħottija mil-logo tal-kanal televiżiv. Il-petizzjonant isostni li f’pajjiżi oħra (pereżempju, fil-
Ġermanja u fi Spanja) it-twissijiet jingħataw b’mod ċar u li jinftiehem. Huwa tal-fehma li x-
xandara tat-televiżjoni Taljani qegħdin b’mod intenzjonali jinnegaw il-fatt li l-prodotti 
mediċinali jista’ jkollhom effetti sekondarji mhux mixtieqa jew saħansitra ta’ ħsara u jistaqsi 
jekk il-leġiżlazzjoni Taljana rilevanti hijiex konformi mar-regoli Ewropej u mal-prinċipju tal-
ħarsien tal-konsumatur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Rispostatal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Ir-riklamar tal-prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem huwa primarjament irregolat mill-
Artikoli 86 sa 100 tad-Direttiva 2001/83/KE (‘id-Direttiva’). Ir-riklamar għall-pubbliku 
ġenerali huwa permess biss fil-każ tal-prodotti mediċinali li mhumiex suġġetti għal riċetta 
medika (prodotti mediċinali li jista’ jirrakkomanda l-ispiżjar) filwaqt li l-Artikolu 88(1) tad-
Direttiva jipprojbixxi r-riklamar lill-pubbliku ġenerali ta’ prodotti mediċinali suġġetti għal 
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riċetta medika.

Skont l-Artikolu 89(1) tad-Direttiva, ir-riklamar kollu għall-pubbliku ġenerali ta’ prodott 
mediċinali għandu jkun imfassal b’mod li jkun ċar li l-messaġġ huwa riklam u li l-prodott 
ikun identifikat b’mod ċar bħala prodott mediċinali. Huwa għandu jinkludi l-isem tal-prodott 
mediċinali, kif ukoll l-isem komuni tiegħu jekk il-prodott mediċinali jkun fih sustanza attiva 
waħda biss, it-tagħrif meħtieġ għall-użu korrett tal-prodott mediċinali, u stedina espliċita u li 
tista’ tinqara sabiex jinqraw bir-reqqa l-istruzzjonijiet fuq il-karta fil-pakkett jew fuq barra fuq 
il-pakkett innifsu, skont kif ikun il-każ. 

Ma tiġi applikata l-ebda deroga fir-rigward tar-riklamar għall-pubbliku ġenerali ta’ prodott 
mediċinali permezz tat-televiżjoni. Għaldaqstant, ir-riklamar ta’ prodott mediċinali permezz 
tat-televiżjoni jrid jikkonforma mar-regoli stipulati hawn fuq.

L-Istati Membri ingħataw l-inkarigu li jinfurzaw dawn ir-regoli dwar ir-riklamar ta’ prodotti 
mediċinali. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 97(1) tad-Direttiva jipprevedi li l-Istati Membri 
jiżguraw li jkun hemm metodi adegwati u effettivi għall-monitoraġġ tar-riklamar ta’ prodotti 
mediċinali. 

Għeluq

Il-petizzjonant isostni li l-informazzjoni meħtieġa mid-Direttiva tidher fir-riklami ta’ prodotti 
mediċinali li jixxandru fuq it-televiżjoni Taljana iżda b’mod li l-petizzjonant iqis li bilkemm 
wieħed jinduna biha. Huwa qed jistaqsi jekk dan huwiex konsistenti mal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

Filwaqt li l-leġiżlazzjoni attwali dwar il-mediċini tipprojbixxi b’mod espliċitu ir-riklamar 
għall-pubbliku ġenerali ta’ prodotti mediċinali li huma suġġetti għal riċetta medika, ir-
riklamar ta’ prodotti mediċinali li ma jidħlux f’din il-kategorija (prodotti mediċinali li jista’ 
jirrakkomanda l-ispiżjar) irid jikkonforma mar-regoli stabbiliti fid-Direttiva 2001/83/KE.  
Abbażi tal-projbizzjoni msemmija hawn fuq, huwa preżunt li r-riklami kkonċernati 
jirrigwardaw prodotti mediċinali li ma jeħtiġux riċetta.

L-infurzar tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Komunitarja dwar ir-riklamar ta’ prodotti mediċinali 
huwa kwistjoni fil-kompetenza tal-Istati Membri. S’issa, il-Kummissjoni ma kellha l-ebda 
indikazzjoni li seta’ kien hemm problemi ta’ infurzar fl-Italja.

Fid-dawl tal-informazzjoni li hija rċeviet, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-Italja sabiex 
tesprimi t-tħassib muri mill-petizzjonant u tistidinha tipprovdi informazzjoni f’dan ir-rigward.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-proposta legali dwar l-informazzjoni 
lill-pazjent bil-ħsieb li temenda d-Direttiva 2001/83/KE kienet adottata mill-Kummissjoni fl-
10 ta’ Diċembru 2008. Il-proposta tipprevedi qafas legali armonizzat fir-rigward tal-għoti lill-
pubbliku ġenerali ta’ tagħrif mhux-promozzjonali dwar prodotti mediċinali bir-riċetta mid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tagħhom, filwaqt li żżomm il-
projbizzjoni fuq ir-riklamar għall-pubbliku ġenerali. Ċerti tipi ta’ informazzjoni speċifika 
dwar prodotti mediċinali suġġetti għal riċetta jistgħu jiġu ddisseminati lill-pubbliku ġenerali 
permezz ta’ ċerti mezzi ta’ komunikazzjoni jekk ikun hemm konformità ma’ kriterji 
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ddettaljati ta’ kwalità. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm monitoraġġ tal-
informazzjoni u li jkun hemm sanzjonijiet f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Kif imħabbar fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet 
Taljani b’ittra fis-27 ta’ Marzu 2009 biex taqsam it-tħassib imwassal mill-petizzjonant u biex 
tistedinhom jipprovdu informazzjoni f’dan ir-rigward.

Fir-risposta tagħha tas-27 ta’ Mejju, l-Italja stqarret li l-Artikoli 113 u 118 tad-Digriet 
Leġiżlattiv Nru 219 tal-24 ta’ April 2006 jistipulaw l-qafas legali, għar-riklamar ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu personali lill-pubbliku ġenerali, li huwa konformi b’mod sħiħ mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/83/KE. Barra minn dan, l-Italja tispjega li Digriet 
Ministerjali, li ħareġ wara rapporti dwar twissijiet mhux ċari biżżejjed jew twissijiet li jinqraw 
malajr wisq, jistipula, fost affarijiet oħra, li għandha tittieħed azzjoni mill-unità tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-Carabinieri, li abbażi ta’ rapport, iżda wkoll fuq l-inizjattiva tagħhom stess, 
jistgħu jħejju notifika ta’ ksur u jimponu l-penali mniżżla fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 219 
imsemmi hawn fuq. Għalekk, skont ir-risposta Taljana, il-ksur tad-dispożizzjonijiet dwar it-
twissijiet obbligatorji huma soġġetti għall-monitoraġġ permanenti u l-impożizzjoni tal-penali.

Konklużjoni

Il-leġiżlazzjoni Taljana dwar ir-riklamar ta’ prodotti mediċinali għall-użu personali lill-
pubbliku ġenerali tidher li hi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/83/KE. 
B’mod partikolari, mekkaniżmu ta’ monitoraġġ li skontu tista’ tittieħed azzjoni ġie applikat, 
inkluża l-impożizzjoni ta’ penali, biex tiġi żgurata konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet. 
Dan il-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ ġie stabbilit wara rapporti dwar każijiet fejn it-twissijiet 
ma kinux ċari biżżejjed jew inqraw wisq malajr. 

Meta wieħed jikkonsidra l-informazzjoni pprovduta mill-Italja, jista’ jiġi konkluż li l-
informazzjoni li tingħata waqt ir-riklamar ta’ prodotti mediċinali u li tgħid permezz tat-
televiżjoni Taljana li l-prodott irreklamat huwa prodott mediċinali, fuq bażi tal-Artikolu 89 
tad-Direttiva 2001/83/KE, hija soġġetta għall-monitoraġġ mill-awtoritajiet Taljani 
kompetenti. Azzjoni xierqa għandha tittieħed f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-
leġiżlazzjoni farmaċewtika Taljana u, konsegwentament, mal-leġiżlazzjoni farmaċewtika 
Ewropea attwali.


