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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1221/2008, adresată de Sergio Niola, de cetățenie italiană, cu privire la 
publicitatea televizată pentru produsele medicamentoase în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că avertismentul obligatoriu de sănătate care însoțește reclamele 
televizate pentru produse medicamentoase în Italia este adesea aproape imperceptibil din 
cauza fundalului sonor muzical extrem de puternic. În plus, este redat atât de repede, încât nu 
poate fi înțeles de cei cu probleme auditive. Textul scris al avertismentului este prezentat cu 
caractere foarte mici, care sunt adesea acoperite de emblema canalului de televiziune. 
Petiționarul susține că în alte țări (Germania și Spania, de exemplu) avertismentele sunt 
prezentate de manieră clară și inteligibilă. El este de părere că posturile de televiziune italiene 
încearcă în mod intenționat să nege faptul că medicamentele pot avea efecte secundare 
nedorite și chiar dăunătoare și se întreabă dacă legislația italiană în cauză este în conformitate 
cu reglementările europene și cu principiul protecției consumatorului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Observații ale Comisiei

Reclamele la medicamentele destinate uzului uman sunt reglementate în principal de 
articolele 86 și 100 din Directiva 2001/83/CE („directiva”). Reclamele adresate publicului 
larg sunt permise doar pentru medicamentele care se eliberează fără rețetă, la articolul 88 
alineatul (1) fiind interzise reclamele adresate publicului larg pentru medicamentele care se 
eliberează numai pe bază de prescripție medicală.



PE424.017v01-00 2/3 CM\789349RO.doc

RO

În conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din directivă, orice reclamă la medicamente 
destinată publicului larg trebuie să fie concepută astfel încât să reiasă clar caracterul publicitar 
al mesajului și produsul să fie identificat în mod clar ca medicament. Reclama trebuie să 
includă denumirea medicamentului, precum și denumirea comună, în cazul în care 
medicamentul conține o singură substanță activă, informațiile necesare pentru utilizarea 
corectă a medicamentului și o invitație explicită și lizibilă de a citi cu atenție instrucțiunile din 
prospect sau de pe ambalajul exterior, după caz. 

Nu se acordă niciun fel de derogări pentru publicitatea la medicamente adresată publicului 
larg difuzată prin canalele de televiziune. Prin urmare, publicitatea televizată la medicamente 
trebuie să se facă în conformitate cu normele menționate mai sus.

Statelor membre le revine sarcina de a pune în aplicare normele privind publicitatea pentru 
medicamente. În acest sens, articolul 97 alineatul (1) din directivă prevede ca statele membre 
să se asigure că există metode adecvate și eficiente de monitorizare a publicității pentru 
medicamente.

Concluzie

Petiționarul susține că informațiile solicitate în directivă apar în reclamele la medicamente 
difuzate de canalele de televiziune din Italia, dar într-un mod pe care petiționarul îl consideră 
dificil de observat. Acesta dorește să știe dacă acest fapt este conform cu legislația 
comunitară.

Deși legislația actuală în materie de produse farmaceutice interzice în mod expres publicitatea 
adresată publicului larg pentru medicamente care se eliberează doar pe bază de prescripție 
medicală, publicitatea pentru medicamentele care nu fac parte din această categorie 
(medicamente eliberate fără rețetă) trebuie să fie conformă cu reglementările prevăzute în 
Directiva 2001/83/CE. Luând în considerare interdicția menționată mai sus, se presupune că 
reclamele în cauză se referă la medicamente eliberate fără rețetă.

Aplicarea prevederilor din legislația comunitară privind publicitatea pentru medicamente este 
de competența statelor membre. Până în prezent, Comisia nu a avut cunoștință despre posibile 
probleme legate de punerea în aplicare în Italia.

Pe baza informațiilor primite, Comisia va lua legătura cu Italia pentru a-i comunica 
preocupările exprimate de petiționar și va lansa o invitație la adresa acesteia să furnizeze 
informații legate de acest subiect.

În plus, Comisia ar dori să sublinieze că la 10 decembrie 2008 a adoptat o propunere 
legislativă privind informarea pacienților, care vizează modificarea Directivei 2001/83/CE. 
Propunerea prevede un cadru juridic armonizat pentru punerea la dispoziția publicului larg de 
către titularii autorizațiilor de comercializare a unor informații fără caracter promoțional 
privind medicamentele eliberate doar cu prescripție medicală, menținându-se în același timp 
interdicția privind publicitatea adresată publicului larg. Anumite tipuri de informații privind 
medicamentele eliberate doar pe bază de prescripție medicală pot fi puse la dispoziția 
publicului larg prin anumite canale de comunicare, cu condiția să fie îndeplinite unele criterii 
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de calitate detaliate. Statele membre asigură monitorizarea informațiilor și aplicarea de 
sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Așa cum a fost anunțat în comunicarea anterioară, Comisia a contactat autoritățile italiene 
prin scrisoarea din 27 martie 2009 pentru a le împărtăși îngrijorările exprimate de către 
petiționar și pentru a le invita să furnizeze informații în acest sens.

În răspunsul dat la 27 mai 2009, Italia afirmă că articolele 113-118 ale Decretului legislativ 
nr. 219 din 24 aprilie 2006 stabilesc cadrul juridic privind publicitatea produselor 
medicamentoase eliberate fără rețetă și sunt în perfect acord cu dispozițiile Directivei 
2001/83/CE. Mai mult, Italia explică faptul că un decret ministerial emis în urma unor 
rapoarte privind existența unor avertismente insuficient de clare sau citite prea repede 
prevede, printre altele, luarea de măsuri de către unitatea de carabinieri, care, pe baza unui 
raport, dar și din proprie inițiativă, pot formula o notificare de încălcare a legislației și pot 
aplica amenzile prevăzute în decretul legislativ nr. 219 mai sus menționat. Astfel, conform 
răspunsului italian, nerespectarea dispozițiilor privind avertismentele obligatorii constituie un 
subiect de monitorizare permanentă și de impunere de amenzi.

Concluzie

Legislația italiană privind publicitatea produselor medicamentoase eliberate fără rețetă pare să 
fie în perfect acord cu dispozițiile Directivei 2001/83/CE. În particular, a fost pus la punct un 
mecanism de monitorizare conform căruia se pot lua măsuri, printre care aplicarea unor 
amenzi, pentru a asigura respectarea acestor dispoziții. Acest mecanism de monitorizare a fost 
stabilit ca urmare a rapoartelor privind cazurile în care avertismentele nu erau suficient de 
clare sau erau citite prea repede.

Având în vedere informațiile furnizate de Italia, se poate concluziona, de asemenea, că 
informațiile care însoțesc reclamele produselor medicamentoase difuzate la televiziunile 
italiene, conform cărora produsul căruia i se face reclamă este un produs medicamentos, 
constituie subiectul monitorizării de către autoritățile italiene competente, pe baza articolului 
89 din Directiva 2001/83/CE. În cazul nerespectării legislației italiene din domeniul 
farmaceutic și, în consecință, a legislației europene în vigoare, trebuie luate măsurile 
adecvate.


