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nationaliteit), over televisiereclames voor geneesmiddelen in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat de verplichte gezondheidswaarschuwing bij televisiereclames voor 
geneesmiddelen in Italië vaak wordt overstemd door buitensporig harde achtergrondmuziek. 
Daar komt bij dat de waarschuwing zo snel uitgesproken wordt dat deze voor slechthorenden 
onverstaanbaar is. De geschreven tekst van de waarschuwing verschijnt in extreem kleine 
lettertjes, die meer dan eens worden afgedekt door het logo van het televisiekanaal. Indiener 
stelt dat de waarschuwingen in andere landen, zoals Duitsland en Spanje, op een duidelijke en 
begrijpelijke manier worden gepresenteerd. Hij is van mening dat Italiaanse televisiezenders 
opzettelijk pogen de mogelijke ongewenste en zelfs schadelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen te verdoezelen, en vraagt zich af of de Italiaanse wetgeving op dit punt in 
overeenstemming is met de Europese regels en het principe van bescherming van de 
consument.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009.

Opmerkingen van de Commissie

De belangrijkste regelgeving aangaande reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is vastgelegd in de artikelen 86 t/m 100 van Richtlijn 2001/83/EG (hierna te noemen 'de 
Richtlijn'). Publieke reclame is alleen toegestaan voor geneesmiddelen die zonder recept te 
verkrijgen zijn (zogeheten 'over the counter'-producten), aangezien artikel 88, lid 1 van de 
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Richtlijn dergelijke reclame voor receptplichtige geneesmiddelen verbiedt.

Volgens artikel 89, lid 1 van de Richtlijn moet alle publieke reclame voor geneesmiddelen 
zodanig worden vormgegeven dat duidelijk is dat het om een reclameboodschap gaat en dat 
het product duidelijk als geneesmiddel wordt gepresenteerd. De reclame moet de naam van 
het geneesmiddel bevatten, de gangbare benaming als het middel slechts één actieve 
substantie bevat, de noodzakelijke informatie voor correct gebruik en het uitdrukkelijke, goed 
leesbare advies om de gebruiksaanwijzing op bijsluiter of verpakking zorgvuldig te lezen. 

Publieke reclame op televisie voor geneesmiddelen vormt hierop geen uitzondering. Daarom 
dient ook deze reclame te voldoen aan de hierboven beschreven eisen.

De lidstaten zijn belast met het handhaven van de regelgeving aangaande reclames voor 
geneesmiddelen. Artikel 97, lid 1 van de Richtlijn stelt dat de lidstaten zorg moeten dragen 
voor adequate en effectieve controlemethoden. 

Conclusie

Indiener beweert dat de informatie die door de Richtlijn verplicht wordt gesteld weliswaar in 
Italiaanse televisiereclames voor geneesmiddelen verschijnt, maar nauwelijks waarneembaar 
is. Hij wil weten of dit in overeenstemming is met de EU-wetgeving. 

De huidige geneesmiddelenwetgeving verbiedt uitdrukkelijk publieke reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen; reclame voor geneesmiddelen die niet binnen deze groep 
vallen ('over the counter'-producten) moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in 
Richtlijn 2001/83/EG. Op basis van dit verbod wordt verondersteld dat voornoemde reclames 
'over the counter'-producten betreffen.

Het handhaven van de EU-wetgeving aangaande reclame voor geneesmiddelen is een zaak 
van de individuele lidstaten. Tot dusver heeft de Commissie nog geen reden gehad te 
vermoeden dat zich in Italië handhavingsproblemen zouden voordoen. 

Op basis van de ontvangen informatie zal de Commissie Italië deelgenoot maken van de 
bezorgdheid van indiener en vragen om opheldering.

De Commissie wijst er ten slotte op dat zij op 10 december 2008 een amendement op 
Richtlijn 2001/83/EG met het oog op patiënteninformatie heeft aangenomen. Dit amendement 
voorziet in een geharmoniseerd juridisch kader voor niet-publiciteitsgerichte informatie over 
geneesmiddelen die door bevoegde producenten van receptplichtige geneesmiddelen aan het 
grote publiek wordt verstrekt, en handhaaft tevens het verbod op publieke reclame. Specifieke 
informatie over geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn kan via bepaalde 
communicatiekanalen aan het grote publiek worden verstrekt, op voorwaarde dat voldaan 
wordt aan gedetailleerde kwaliteitscriteria. De lidstaten zijn verplicht toezicht te houden op de 
geboden informatie en sancties op te leggen wanneer de regels niet worden nageleefd.
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Zoals aangekondigd in de vorige mededeling heeft de Commissie op 27 maart 2009 per brief 
contact opgenomen met de Italiaanse autoriteiten om hen deelgenoot te maken van de 
bezorgdheid van indiener en hen om opheldering te vragen. 

In zijn antwoord van 27 mei 2009 verklaart Italië dat de artikelen 113 tot en met 118 van 
wetgevingsbesluit nr. 219 van 24 april 2006 het juridisch kader vastleggen voor 
publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen dat geheel in overeenstemming is met de 
bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG. Voorts licht Italië toe dat een ministerieel besluit, 
uitgevaardigd na meldingen van onduidelijke waarschuwingen of waarschuwingen die te snel 
werden opgelezen, onder andere voorziet in maatregelen die door de eenheid bescherming 
gezondheid van de Carabinieri moeten worden genomen. Deze eenheid kan op grond van een 
verslag, maar ook op eigen initiatief een proces-verbaal opmaken van de overtreding en de in 
bovengenoemd wetgevingsbesluit nr. 219 vastgelegde straffen opleggen. Bijgevolg wordt er, 
volgens het Italiaanse antwoord, permanent toegezien op overtredingen van de bepalingen 
inzake verplichte waarschuwingen en kunnen daarvoor straffen worden opgelegd.

Conclusie

De Italiaanse wetgeving inzake de publieksreclame voor zelfzorgmedicijnen lijkt in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG. Met name is er een 
toezichtmechanisme ingevoerd op grond waarvan maatregelen kunnen worden genomen, 
waaronder het opleggen van straffen, om naleving van deze bepalingen te garanderen. Dit 
toezichtmechanisme werd ingesteld na meldingen van gevallen waarin waarschuwingen niet 
duidelijk genoeg waren of te snel werden opgelezen.

Op grond van de door Italië verstrekte informatie kan ook worden geconcludeerd dat de 
informatie die tijdens de reclame voor geneesmiddelen op de Italiaanse televisie wordt 
vermeld dat het geadverteerde product, overeenkomstig artikel 89 van Richtlijn 2001/83/EG, 
een geneesmiddel is, door de bevoegde Italiaanse autoriteiten wordt gecontroleerd. Ingeval 
van niet-naleving van de Italiaanse geneesmiddelenwetgeving, en derhalve van de Europese 
geneesmiddelenwetgeving, zouden de nodige maatregelen worden genomen. 


