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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1221/2008, którą złożył Sergio Niola (Włochy) w sprawie reklam 
telewizyjnych produktów leczniczych we Włoszech.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że obowiązkowe ostrzeżenie związane z ochroną zdrowia, które 
towarzyszy reklamom telewizyjnym produktów leczniczych we Włoszech, często jest 
tłumione przez zbyt głośną muzykę w tle. Ponadto jest ono nadawane tak szybko, że osoby 
słabo słyszące nie mogą go zrozumieć. Treść ostrzeżenia jest napisana bardzo małą czcionką 
i często zasłania ją logo kanału telewizyjnego. Składający petycję utrzymuje, że w innych 
państwach (np. w Niemczech i Hiszpanii) ostrzeżenia są nadawane w wyraźny i zrozumiały 
sposób. Jego zdaniem włoskie stacje telewizyjne celowo pragną ukryć fakt, że produkty 
lecznicze mogą wywołać niepożądane i nierzadko szkodliwe działania uboczne, i zastanawia 
się, czy odpowiednie włoskie ustawodawstwo jest zgodne z przepisami europejskimi oraz 
zasadą ochrony konsumenta.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Uwagi Komisji

Reklamowanie produktów leczniczych do zastosowania u ludzi jest regulowane przede 
wszystkim w art. 86–100 dyrektywy 2001/83/WE (zwanej dalej „dyrektywą”). Reklama 
przeznaczona dla ogółu obywateli jest dozwolona wyłącznie w przypadku produktów 
leczniczych, na które nie wystawia się recepty lekarskiej (produkty lecznicze dostępne bez 
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recepty), natomiast art. 88 ust. 1 zakazuje reklamowania wśród szerszej publiczności 
produktów leczniczych, na które wystawiane są recepty lekarskie.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 dyrektywy, wszelkie reklamy produktu leczniczego przeznaczone dla 
szerszej publiczności opracowane są w taki sposób, aby jasne było, że przekaz stanowi 
reklamę, a produkt jest wyraźnie określony jako produkt leczniczy. Reklama uwzględnia 
nazwę produktu leczniczego, jak również nazwę zwyczajową, jeżeli produkt leczniczy 
zawiera tylko jedną substancję czynną, informacje konieczne do właściwego stosowania 
produktu leczniczego oraz wyraźne, czytelne zaproszenie do uważnego przeczytania 
instrukcji umieszczonej na ulotce z opakowania lub na opakowaniu, w zależności od 
przypadku. 

Nie istnieją odstępstwa w odniesieniu do reklamowania produktu leczniczego wśród szerszej 
publiczności drogą telewizyjną. Dlatego też reklamy produktów leczniczych prezentowane w 
telewizji muszą być zgodne z wyżej wymienionymi przepisami.

Na państwach członkowskich spoczywa obowiązek wdrażania przepisów w zakresie 
reklamowania produktów leczniczych. W związku z tym w art. 97 ust. 1 dyrektywy 
przewiduje się, że państwa członkowskie zapewnią stosowanie odpowiednich i skutecznych 
metod monitorowania reklam produktów leczniczych. 

Wniosek

Składający petycję twierdzi, że informacja wymagana na mocy dyrektywy pojawia się 
w reklamach produktów leczniczych prezentowanych we włoskiej telewizji, lecz w taki 
sposób, który składający petycję uznaje za niemal niedostrzegalny. Zadaje on pytanie, czy jest 
to zgodne z przepisami wspólnotowymi.

Podczas gdy obecnie istniejące przepisy w dziedzinie farmakologicznej wyraźnie zakazują 
reklamowania wśród szerszej publiczności produktów leczniczych wydawanych po 
przedłożeniu recepty lekarskiej, reklama produktów leczniczych nienależących do tej 
kategorii (produkty lecznicze dostępne bez recepty) musi być zgodna z przepisami 
określonymi w dyrektywie 2001/83/WE. W oparciu o wyżej wspomniany zakaz przyjmuje 
się, że przedmiotowe reklamy dotyczą produktów leczniczych dostępnych bez recepty.

Wdrażanie przepisów prawa wspólnotowego w zakresie reklamy produktów leczniczych 
należy do zadań państw członkowskich. Dotychczas Komisja nie odnotowała żadnych głosów 
wskazujących na ewentualne problemy z wdrażaniem tych przepisów we Włoszech.

W oparciu o otrzymane informacje, Komisja skontaktuje się z odpowiednimi organami 
we Włoszech w celu podzielenia się obawami wyrażonymi przez składającego petycję oraz 
zachęcenia tych organów do dostarczenia informacji na omawiany temat.

Ponadto Komisja pragnie zauważyć, że w dniu 10 grudnia 2008 r. przyjęła ona wniosek 
legislacyjny w sprawie informowania pacjentów mający na celu zmianę dyrektywy 
2001/83/WE. We wniosku przewiduje się zharmonizowane ramy prawne w odniesieniu do 
dostarczania ogółowi obywateli przez podmioty odpowiedzialne za zatwierdzanie strategii 
marketingowej informacji o niepromocyjnym charakterze na temat produktów leczniczych 
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wydawanych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej, przy jednoczesnym podtrzymaniu 
zakazu reklamowania wśród szerszej publiczności. Konkretne rodzaje informacji na temat 
produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty lekarskiej mogą być 
rozpowszechniane wśród szerszej publiczności poprzez pewne kanały komunikacyjne, o ile 
spełnione są szczegółowe kryteria w zakresie jakości. Państwa członkowskie zapewniają 
monitorowanie informacji oraz nakładanie sankcji w przypadku niezastosowania się do 
przepisów.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Jak zapowiedziano we wcześniejszej odpowiedzi, pismem z dnia 27 marca 2009 r. Komisja 
skontaktowała się z włoskimi władzami w celu przedstawienia obaw wyrażonych przez 
składającego petycję i zwróciła się o przekazanie informacji na ten temat.

W swojej odpowiedzi z dnia 27 maja 2009 r. Włochy stwierdzają, że art. 113–118 dekretu 
ustawodawczego nr 219 z dnia 24 kwietnia 2006 r. określają ramy prawne dla reklam 
produktów medycznych przeznaczonych do samoleczenia skierowanych do ogółu 
społeczeństwa, co jest w pełni zgodne z przepisami dyrektywy 2001/83/WE. Ponadto Włochy 
wyjaśniają, że dekret ministerialny, wydany w następstwie doniesień dotyczących 
niewystarczająco jasnych ostrzeżeń lub ostrzeżeń odczytywanych zbyt szybko, przewiduje 
m.in. działania, które mają zostać podjęte przez jednostkę karabinierów ds. ochrony zdrowia, 
która na podstawie doniesienia, a także z własnej inicjatywy może sporządzić powiadomienie 
o naruszeniu, jak również nałożyć kary określone w wyżej wspomnianym dekrecie 
ustawodawczym nr 219. Zatem, zgodnie z odpowiedzią Włoch, naruszenia przepisów 
dotyczących obowiązkowych ostrzeżeń podlegają ciągłej kontroli i nakładaniu kar.

Wniosek

Włoskie ustawodawstwo w sprawie reklam produktów medycznych przeznaczonych do 
samoleczenia skierowanych do ogółu społeczeństwa zdaje się być zgodne z przepisami 
dyrektywy 2001/83/WE. W szczególności stworzono mechanizm kontroli, zgodnie z którym 
możliwe jest podejmowanie działań, w tym nakładanie kar, w celu zapewniania zgodności 
z tymi przepisami. Ten mechanizm kontroli został stworzony w następstwie doniesień 
o przypadkach, w których ostrzeżenia nie były wystarczająco jasne lub były odczytywane 
zbyt szybko. 

Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez Włochy można stwierdzić, że informacje 
towarzyszące telewizyjnym reklamom produktów leczniczych emitowanym za 
pośrednictwem włoskiej telewizji, wskazujące na to, iż reklamowany produkt jest produktem 
leczniczym zgodnie z art. 89 dyrektywy 2001/83/WE, podlegają kontroli ze strony 
właściwych włoskich władz. Odpowiednie działania będą podejmowane w przypadku braku
zgodności z włoskim ustawodawstwem farmaceutycznym, a w rezultacie i z obowiązującym 
europejskim prawodawstwem farmaceutycznym.


