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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1221/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sergio Niola, 
par zāļu televīzijas reklāmām Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka obligātie brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kuri Itālijā 
jāpārraida kopā ar zāļu televīzijas reklāmām, bieži vien gandrīz nav dzirdami pārmērīgi skaļas 
fona mūzikas dēļ. Turklāt tos nolasa tik ātri, ka personas ar dzirdes traucējumiem tos nevar 
saprast. Brīdinājuma teksts tiek parādīts ar ārkārtīgi maza izmēra burtiem, un televīzijas 
kanāla logotips bieži vien traucē to saskatīt. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka citās valstīs 
(piemēram, Vācijā un Spānijā) šie brīdinājumi tiek sniegti skaidrā un saprotamā veidā. Viņš 
uzskata, ka Itālijas televīzijas sabiedrības ar nolūku mēģina noliegt to, ka zālēm var būt 
nevēlamas un pat kaitīgas blaknes, un pauž šaubas par to, vai attiecīgie Itālijas tiesību akti 
atbilst Eiropas noteikumiem un patērētāju aizsardzības principam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Komisijas secinājumi

Cilvēkiem paredzēto zāļu reklamēšanu nosaka galvenokārt Direktīvas 2001/83/EK 
(turpmāk “Direktīva”) 86.–100. pants. Zāļu reklamēšana plašai sabiedrībai ir atļauta tikai tad, 
ja to iegādei nav nepieciešama ārsta recepte (proti, tās ir bezrecepšu zāles), jo saskaņā ar 
Direktīvas 88. panta 1. punktu ir aizliegts reklamēt plašai sabiedrībai zāles, kuras var 
iegādāties, pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti.
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Saskaņā ar Direktīvas 89. panta 1. punktu visas zāļu reklāmas plašai sabiedrībai veido tā, lai 
būtu skaidrs, ka attiecīgais paziņojums ir reklāma, un ir nepārprotami jānorāda, ka reklamētais 
izstrādājums ir zāles. Ir jānorāda zāļu nosaukums un parastais nosaukums, ja zāles satur tikai 
vienu aktīvu vielu, kā arī jāinformē par zāļu pareizu lietošanu un jāsniedz skaidrs un salasāms 
aicinājums rūpīgi izlasīt lietošanas norādījumus, kas atrodami vai nu zāļu iepakojumam 
pievienotajā instrukcijā, vai uz ārējā iepakojuma. 

Nav pieļaujamas nekādas atkāpes attiecībā uz zāļu reklamēšanu plašai sabiedrībai, izmantojot 
televīziju. Tādēļ zāļu reklamēšanai televīzijā jāatbilst minētajiem noteikumiem.

Dalībvalstīm ir dots uzdevums īstenot noteikumus par zāļu reklamēšanu. Tādēļ Direktīvas 
97. panta 1. punktā ir paredzēts, ka dalībvalstis nodrošina piemērotas un efektīvas metodes 
zāļu reklāmu uzraudzīšanai. 

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Direktīvā prasītā informācija zāļu reklāmās Itālijas 
televīzijā tiek izplatīta, tomēr, kā uzskata lūgumraksta iesniedzējs, tā gandrīz nav pamanāma. 
Viņš vēlas uzzināt, vai tas atbilst Kopienas tiesību aktiem.

Tā kā pašreizējie tiesību akti farmācijas jomā nepārprotami aizliedz reklamēt plašai 
sabiedrībai tādus zāļu izstrādājumus, kuru iegādei ir nepieciešama ārsta izrakstīta recepte, tad 
šajā grupā neietilpstošo zāļu (proti, bezrecepšu zāļu) reklāmai jāatbilst Direktīvas 2001/83/EK 
noteikumiem. Ņemot vērā minēto aizliegumu, pieņem, ka reklāmas, par kurām runā 
lūgumraksta iesniedzējs, ir saistītas ar bezrecepšu zālēm.

Jautājums par to, kā tiek īstenotas Kopienas tiesību normas par zāļu reklamēšanu, ir 
dalībvalstu ziņā. Līdz šim Komisija nav saņēmusi informāciju par iespējamām tiesību normu 
īstenošanas grūtībām Itālijā.

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija sazināsies ar Itālijas varas iestādēm, lai darītu 
zināmas lūgumraksta iesniedzēja paustās bažas, un aicinās tās sniegt informāciju šajā 
jautājumā.

Turklāt Komisija vēlas norādīt, ka 2008. gada 10. decembrī tā pieņēma likumdošanas 
priekšlikumu par pacientiem sniedzamo informāciju, un šā priekšlikuma mērķis ir izdarīt 
grozījumus Direktīvā 2001/83/EK. Priekšlikumā ir ierosināts saskaņot tiesisko regulējumu 
attiecībā uz reklāmas nolūkiem neparedzētu informāciju, ko tirdzniecības atļauju turētāji 
sniedz plašai sabiedrībai par zālēm, kuras var iegādāties vienīgi ar ārsta izrakstītu recepti, 
vienlaikus saglabājot aizliegumu zāļu reklamēšanai plašai sabiedrībai. Izmantojot noteiktus 
sakaru kanālus, īpašu informāciju par zālēm, kuru iegādei ir nepieciešama recepte, plašai 
sabiedrībai var izplatīt tikai tad, ja ir ievēroti detalizēti kvalitātes kritēriji. Dalībvalstis 
nodrošina šādas informācijas uzraudzību, kā arī sankcijas kritēriju neievērošanas gadījumā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Kā paziņots iepriekšējā atbildē, Komisija 2009. gada 27. marta vēstulē sazinājās ar Itālijas 
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varas iestādēm, lai paustu lūgumraksta iesniedzēja izteiktās bažas un aicinātu šīs iestādes 
sniegt attiecīgo informāciju.

2009. gada 27. maija atbildē Itālija apgalvoja, ka 2006. gada 24. aprīļa Likumdošanas dekrēta 
Nr. 219 113. līdz 118. pants nosaka tiesisko ietvaru pašārstēšanās produktu reklamēšanai 
plašai sabiedrībai, kas pilnībā ievēro Direktīvas 2001/83/EK noteikumus. Turklāt Itālija 
paskaidro, ka Ministrijas dekrēts, kas izdots pēc ziņojumiem par nepietiekami skaidriem 
brīdinājumiem vai brīdinājumiem, kas nolasīti par ātru, cita starpā paredz Karabinieru 
Veselības aizsardzības nodaļas veicamās darbības, kura, pamatojoties uz ziņojumu un arī uz 
pašu iniciatīvu, var izstrādāt paziņojumu par pārkāpumu un piespriest sodu, kas noteikts 
iepriekš minētajā Likumdošanas dekrētā Nr. 219. Tādējādi saskaņā ar Itālijas atbildi 
noteikumu par obligātiem brīdinājumiem pārkāpumi tiek pakļauti pastāvīgai uzraudzībai un 
sodu piespriešanai.

Secinājumi

Šķiet, ka Itālijas tiesību akti par pašārstēšanās produktu reklamēšanu plašai sabiedrībai ir 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK noteikumiem. Īpaši ir ieviests uzraudzības mehānisms, 
saskaņā ar kuru iespējams veikt darbības, tostarp sodu piespriešanu, lai nodrošinātu atbilstību 
šiem noteikumiem. Šis uzraudzības mehānisms tika izveidots pēc ziņojumiem par 
gadījumiem, kad brīdinājumi nav bijuši pietiekami skaidri vai nolasīti pārāk ātri.

Ņemot vērā Itālijas sniegto informāciju, iespējams arī secināt, ka informācija, kas pievienota 
medicīnas produktu reklāmām, kuras tiek izplatītas Itālijas televīzijā, par to, ka reklamētais 
produkts ir medicīnas produkts, pamatojoties uz Direktīvas 2001/83/EK 89. pantu, ir 
pakļautas Itālijas kompetento varas iestāžu uzraudzībai. Gadījumā, ja novērotu neatbilstību 
Itālijas tiesību aktiem farmācijas jomā un tātad spēkā esošajiem Eiropas tiesību aktiem 
farmācijas jomā, tiktu veiktas piemērotas darbības.”


