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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad privalomą įspėjimą apie poveikį sveikatai Italijos televizijose 
transliuojamoje vaistų reklamoje dažniausiai nustelbia pernelyg garsus muzikinis fonas. Be to, 
ši informacija skaitoma taip greitai, kad silpnai girdintys asmenys jos negali suprasti. Rašytinį 
įspėjimo tekstą, kuris rašomas itin mažu šriftu, dažnai užstoja televizijos kanalo logotipas. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad kitose šalyse (pvz., Vokietijoje ir Ispanijoje), įspėjimai 
pateikiami aiškiai ir suprantamai. Jis mano, kad Italijos televizijos transliuotojai tyčia siekia 
paneigti tai, kad medicinos produktai gali turėti nepageidaujamą ir netgi žalingą šalutinį 
poveikį, ir klausia, ar atitinkami Italijos teisės aktai neprieštarauja europinėms normos ir 
vartotojų apsaugos principui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Komisijos pastabos

Žmonėms skirtų vaistų reklama visų pirma reglamentuojama Direktyvos 2001/83/EB (toliau –
direktyva) 86–100 straipsniuose. Plačiajai visuomenei galima reklamuoti tik be recepto 
parduodamus vaistus (kuriems įsigyti nereikia recepto), o vadovaujantis direktyvos 
88 straipsnio 1 dalimi receptinių vaistų reklama plačiajai visuomenei yra draudžiama.

Pagal direktyvos 89 straipsnio 1 dalį visa plačiajai visuomenei skirta vaisto reklama 
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pateikiama tokiu būdu, kad būtų aišku, jog skelbiama informacija yra reklama ir pristatomas 
produktas yra vaistai. Reklamoje pateikiamas vaisto pavadinimas, taip pat bendras 
pavadinimas, jei jo sudėtyje yra tik viena veiklioji medžiaga, būtina informacija apie teisingą 
vaistų vartojimą ir aiškus ir įskaitomas raginimas atidžiai perskaityti instrukciją, kuri 
pateikiama pakuotės lapelyje arba yra išspausdinta ant išorinės pakuotės dalies.

Nėra jokios nukrypti leidžiančios nuostatos dėl plačiajai visuomenei skirtos vaistų reklamos 
per televiziją. Taigi vaistų reklama per televiziją turi atitikti pirmiau nurodytas taisykles.

Už vaistų reklamos taisyklių vykdymą atsakingos valstybės narės. Šiuo klausimu direktyvos 
97 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad vaistų reklamos kontrolės 
būdai būtų tinkami ir veiksmingi.

Išvada

Peticijos pateikėjas teigia, kad informacija, kurią pagal direktyvos nuostatas būtina pateikti 
vaistų reklamoje, Italijos televizijų transliuojamoje vaistų reklamoje pateikiama, tačiau, 
peticijos pateikėjo nuomone, ji vos pastebima. Jis klausia, ar tai neprieštarauja Bendrijos 
teisės aktams.

Šiuo metu galiojantys farmacijos produktus reglamentuojantys teisės aktuose aiškiai
draudžiama receptinių vaistų reklama plačiajai visuomenei, o šiai grupei nepriskiriamų vaistų 
(be recepto parduodamų vaistų) reklama turi atitikti Direktyvoje 2001/83/EB nustatytas 
taisykles. Atsižvelgiant į minėtą draudimą, daroma prielaida, kad vaistų reklamos per 
televiziją susijusios su be recepto parduodamais vaistais.

Už Bendrijos teisės nuostatų, kuriomis reglamentuojama vaistų reklama, vykdymą atsakingos 
valstybės narės. Lig šiol Komisija nėra gavusi jokių duomenų apie galimas šių nuostatų 
vykdymo problemas Italijoje.

Remdamasi gauta informacija, Komisija susisieks su Italijos valdžios institucijomis, kad 
informuotų apie peticijos pateikėjui rūpestį keliančius klausimus ir paragintų pateikti su šiais 
klausimais susijusią informaciją.

Be to, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2008 m. gruodžio 10 d. Komisija patvirtino 
teisės akto pasiūlymą dėl informacijos pacientams, kuriuo siekta iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2001/83/EB. Šiame pasiūlyme nustatytas suderintas teisinis pagrindas, susijęs su
nereklamine informacija apie tik pateikus receptą parduodamus vaistus, kurią jų rinkodaros 
teisės turėtojai turi pateikti plačiajai visuomenėje, ir paliktas tokių vaistų reklamos plačiajai 
visuomenei draudimas. Tam tikromis ryšių priemonėmis plačiajai visuomenei galima platinti 
kai kurių rūšių informaciją apie vaistus, kurie parduodami tik pateikus receptą, jei laikomasi 
išsamių kokybės kriterijų. Valstybės narės užtikrina informacijos stebėjimą ir sankcijas už 
kriterijų nesilaikymą.“
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4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Kaip skelbta ankstesniame pranešime, 2009 m. kovo 27 d. Komisija raštu kreipėsi į Italijos 
valdžios institucijas, kad informuotų apie peticijos pateikėjui rūpestį keliančius klausimus ir 
paragintų pateikti su šiais klausimais susijusią informaciją.

2009 m. gegužės 27 d. atsakyme Italijos valdžios institucijos teigia, kad 2006 m. balandžio 
24 d. Įstatyminio dekreto Nr. 219 113–118 straipsniuose nustatytas savarankiškai vartojamų 
vaistų reklamos plačiajai visuomenei teisinis pagrindas, kuris visiškai atitinka Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas. Be to, Italijos valdžios institucijos aiškina, kad ministerijos įsakyme, 
kuris priimtas gavus pranešimų apie nepakankamai aiškius ar pernelyg greitai skaitomus 
įspėjimus, be kita ko numatyti veiksmai, kurių turi imtis karabinierių sveikatos apsaugos 
skyriaus pareigūnai, kurie ne tik remdamiesi pranešimu, bet ir savo iniciatyva gali surašyti 
pranešimą apie pažeidimą ir skirti minėtame Įstatyminiame dekrete Nr. 219 nustatytas baudas. 
Taigi pagal Italijos valdžios institucijų atsakymą nuostatų dėl būtinųjų įspėjimų pažeidimai 
nuolat stebimi ir už juos skiriamos baudos.

Išvada

Atrodo, kad Italijos teisės aktai dėl savarankiškai vartojamų vaistų reklamos plačiajai 
visuomenei neprieštarauja Direktyvos 2001/83/EB nuostatoms. Visų pirma veikia stebėjimo 
sistema, kurią naudojant galima imtis tam tikrų veiksmų siekiant užtikrinti atitiktį šioms 
nuostatoms, pvz., skirti baudas. Ši stebėjimo sistema sukurta gavus pranešimų apie 
nepakankamai aiškius ar pernelyg greitai skaitomus įspėjimus.

Atsižvelgiant į Italijos valdžios institucijų pateiktą informaciją, taip pat galima daryti išvadą, 
jog remdamosi Direktyvos 2001/83/EB 89 straipsniu, kompetentingos Italijos valdžios 
institucijos stebi Italijos televizijų transliuojamoje vaistų reklamoje pateikiamą informaciją, 
kad reklamuojamas produktas yra vaistai. Jei būtų nusižengta galiojantiems Italijos, o kartu ir 
Europos farmacinius produktus reglamentuojantiems teisės aktams, būtų imtasi tinkamų 
veiksmų.“


