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Amendamentul 14
Åsa Westlund

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Poluarea apei şi solului cu reziduuri 
farmaceutice reprezintă o problemă 
emergentă de mediu şi o preocupare 
pentru sănătatea publică. Este necesar să 
se ia măsuri în vederea reducerii 
potenţialului impactului negativ asupra 
mediului european, în special asupra 
apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a 
apei potabile şi a sănătăţii publice. Prin 
urmare, ar trebui luate măsuri pentru a 
monitoriza efectele negative ale 
produselor farmaceutice asupra sănătăţii 
publice şi a mediului. Acest lucru nu 
trebuie să determine retragerea 
autorizaţiei în cazul medicamentelor 
necesare pentru tratarea bolilor grave şi a 
celor cu potenţial letal.

Or. en

Amendamentul 15
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Substanţele farmaceutice sunt active 
din punct de vedere biologic asupra 
omului datorită proprietăţilor inerente şi 
de cele mai multe ori sunt astfel 
concepute încât nu se modifică în 
momentul trecerii prin corpul uman. 
Această stabilitate reprezintă un indicator 
al persistenţei lor în afara corpului uman, 
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ceea ce poate cauza probleme de mediu, 
care la rândul lor pot afecta sănătatea 
publică.
Autorităţile competente ar trebui să 
monitorizeze efectele negative asupra 
mediului cauzate de produsele 
farmaceutice pentru a permite Agenţiei să 
reevalueze raportul riscuri-beneficii.

Or. en

Justificare

Problema ecologică a reziduurilor farmaceutice este bine cunoscută. Aceasta nu reprezintă 
doar o problemă de protejare a mediului, ci şi a sănătăţii publice, care este influenţată de 
mediu. Farmacovigilenţa ar trebui extinsă la efectele negative asupra mediului. 

Amendamentul 16
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Principalele sarcini ale Agenţiei în 
domeniul farmacovigilenţei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menţinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reţelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenţă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”) şi coordonarea 
avertismentelor de siguranţă ale statelor 
membre.

(4) Principalele sarcini ale Agenţiei în 
domeniul farmacovigilenţei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menţinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reţelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenţă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”), coordonarea 
avertismentelor de siguranţă ale statelor 
membre şi informarea publicului cu 
privire la problemele de siguranţă.

Or. en

Justificare

Consumatorii au dreptul să primească mai multe informaţii referitoare la aspecte legate de 
farmacovigilenţă şi la raportul riscuri-beneficii prezentat de medicamentele care li se 
administrează. Agenţia joacă un rol important, în calitate de sursă de informaţii 
independentă şi fiabilă.
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Amendamentul 17
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Principalele sarcini ale Agenţiei în 
domeniul farmacovigilenţei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menţinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reţelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenţă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”) şi coordonarea 
avertismentelor de siguranţă ale statelor 
membre.

(4) Principalele sarcini ale Agenţiei în 
domeniul farmacovigilenţei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menţinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reţelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenţă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”), coordonarea 
avertismentelor de siguranţă ale statelor 
membre şi informarea publicului cu 
privire la problemele de siguranţă.

Or. en

Justificare

Amendamentul 18
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. În 

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în cadrul Uniunii şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. În 
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schimb, baza de date Eudravigilance ar 
trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizaţii de introducere 
pe piaţă. Baza de date ar trebui să fie 
accesibilă în mod integral statelor membre, 
Agenţiei şi Comisiei şi accesibilă într-o 
anumită măsură titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă şi publicului. 

schimb, baza de date Eudravigilance ar 
trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizaţii de introducere 
pe piaţă.

Pentru a asigura un înalt nivel calitativ al 
informaţiilor, statele membre ar trebui să 
sprijine dezvoltarea expertizei centrelor 
naţionale şi regionale de 
farmacovigilenţă. Autorităţile naţionale 
competente ar trebui să colecteze 
rapoartele de la aceste centre şi să 
transfere apoi datele către baza de date 
Eudravigilance. 
Baza de date ar trebui să fie accesibilă în 
mod integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului. 

Or. en

Justificare

Echipele de experţi în farmacovigilenţă care activează la nivel local şi naţional sunt aproape 
de populaţie şi se află la locul potrivit pentru a colecta şi interpreta în mod corect 
informaţiile referitoare la efectele adverse ale medicamentelor (datorită limbajului, culturii, 
stilului de viaţă). Pentru a garanta înaltul nivel calitativ al informaţiilor transferate către 
baza de date Eudravigilance, personalul medico-sanitar precum şi titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă vor raporta efectele adverse ale medicamentelor la trei centre de 
farmacovigilenţă de la nivel local şi naţional. Altfel, informaţiile nu pot fi interpretate corect 
şi îşi calitatea lor ar avea de suferit.

Amendamentul 19
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. Baza de 
date ar trebui să fie accesibilă în mod 
integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului.

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. Baza de 
date ar trebui să fie accesibilă în mod 
integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului, în toate 
limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Or. ro

Amendamentul 20
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 



PE438.413v01-00 8/56 AM\803329RO.doc

RO

autorizaţii de introducere pe piaţă. autorizaţii de introducere pe piaţă. 

În schimb, prin baza de date 
Eudravigilance statele membre în cauză 
ar trebui să fie notificate simultan cu 
privire la rapoartele transmise de titularii 
unei autorizaţii de introducere pe piaţă.
Pentru a asigura un nivel ridicat al 
calităţii informaţiilor, statele membre ar 
trebui să susţină dezvoltarea expertizei la 
nivelul centrelor de farmacovigilenţă 
naţionale şi regionale. Autorităţile 
naţionale competente ar trebui să 
colecteze rapoartele de la aceste centre şi 
să transfere datele către baza de date a 
Eudravigilance.

Baza de date ar trebui să fie accesibilă în 
mod integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului.

Baza de date ar trebui să fie accesibilă în 
mod integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului.

Or. ro

Amendamentul 21
Anne Delvaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. În 
schimb, baza de date Eudravigilance ar 

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Uniune şi să le pună în 
comun, baza de date Eudravigilance ar 
trebui menţinută şi consolidată în calitate 
de punct unic de centralizare a 
informaţiilor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să nu impună noi cerinţe de 
notificare titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă. În schimb, baza de 
date Eudravigilance ar trebui să notifice 
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trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizaţii de introducere 
pe piaţă. Baza de date ar trebui să fie 
accesibilă în mod integral statelor membre, 
Agenţiei şi Comisiei şi accesibilă într-o 
anumită măsură titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă şi publicului.

simultan statele membre în cauză cu privire 
la rapoartele transmise de titularii unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. Pentru 
a asigura un înalt nivel calitativ al 
informaţiilor, statele membre ar trebui să 
sprijine dezvoltarea expertizei centrelor 
naţionale şi regionale de 
farmacovigilenţă. Autorităţile naţionale 
competente ar trebui să colecteze 
rapoartele de la aceste centre şi să 
transfere apoi datele către baza de date 
Eudravigilance. 

Baza de date ar trebui să fie accesibilă în 
mod integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului.

Or. en

Amendamentul 22
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea creşterii transparenţei în 
ceea ce priveşte problemele în materie de 
farmacovigilenţă, un portal web privind 
siguranţa medicamentelor ar trebui creat şi 
gestionat de către Agenţie. 

(6) În vederea creşterii transparenţei în 
ceea ce priveşte problemele în materie de 
farmacovigilenţă, un portal web privind 
siguranţa medicamentelor ar trebui creat şi 
gestionat de către Agenţie, în toate limbile 
oficiale ale Uniunii Europene.

Or. ro
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Amendamentul 23
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea 
unui nou comitet ştiinţific în cadrul 
Agenţiei, comitetul consultativ pentru
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă. Acest comitet ar trebui 
să fie compus din experţi ştiinţifici 
independenţi care au competenţe în 
materie de siguranţă a medicamentelor, 
inclusiv în ceea ce priveşte depistarea, 
evaluarea şi reducerea şi comunicarea 
riscurilor, precum şi realizarea studiilor 
de siguranţă post-autorizare şi a auditului 
sistemului de farmacovigilenţă.

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivelul UE, este oportună crearea unui nou 
comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ privind riscurile în 
materie de farmacovigilenţă. 

Or. en

Justificare

Expertiza independentă a Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă (PRAC) ar trebui dezvoltată la nivelul grupului de coordonare. Grupul de 
coordonare nu este un organism specializat în farmacovigilenţă, atribuţia sa fiind de a stabili 
raportul global dintre riscuri şi beneficii. 

Amendamentul 24
Oreste Rossi

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
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nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă. 
Acest comitet ar trebui să fie compus din
experţi ştiinţifici independenţi care au
competenţe în materie de siguranţă a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
priveşte depistarea, evaluarea şi reducerea 
şi comunicarea riscurilor, precum şi 
realizarea studiilor de siguranţă post-
autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă.

nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă. Acest comitet 
ar trebui să fie compus dintr-un membru 
al fiecărui stat membru şi şapte membri 
numiţi de Comisie, printre care trebuie să 
se afle cel puţin un reprezentant al 
personalului medico-sanitar şi cel puţin 
un reprezentant al pacienţilor. Aceşti 
membri trebuie să aibă competenţe în 
materie de siguranţă a medicamentelor, 
inclusiv în ceea ce priveşte depistarea, 
evaluarea, reducerea şi comunicarea 
riscurilor, precum şi realizarea studiilor de 
siguranţă post-autorizare şi a auditului 
sistemului de farmacovigilenţă.

Or. it

Justificare

Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă trebuie să fie pe deplin 
reprezentativ, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru, personalul medico-sanitar şi 
pacienţii, prin intermediul unui reprezentant propriu, trebuie să aibă dreptul de a participa la 
discuţii şi de a-şi exprima punctele de vedere în mod independent.

Amendamentul 25
Philippe Juvin

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
Acest comitet ar trebui să fie compus din 
experţi ştiinţifici independenţi care au 
competenţe în materie de siguranţă a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
raportului riscuri-beneficii în materie de 
farmacovigilenţă Acest comitet ar trebui să 
fie compus din experţi ştiinţifici 
independenţi care au competenţe în materie
de siguranţă a medicamentelor, inclusiv în 
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priveşte depistarea, evaluarea şi reducerea 
şi comunicarea riscurilor, precum şi 
realizarea studiilor de siguranţă post-
autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă.

ceea ce priveşte depistarea, evaluarea şi 
reducerea şi comunicarea riscurilor, 
precum şi realizarea studiilor de siguranţă 
post-autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă.
(Prezentul amendament se aplică textului 
în întregime. Adoptarea sa impune 
efectuarea de modificări în ansamblul 
textului.)

Or. fr

Justificare

Denumirea de „comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă” este prea restrictivă şi ignoră necesitatea analizei raportului riscuri-
beneficii privind medicamentele, insistând pe analiza separată a riscului. Totuşi, domeniul de 
activitate al comitetului vizează „toate problemele în materie de farmacovigilenţă”
(propunere de regulament, articolul 1, punctul 12).

Amendamentul 26
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de 
farmacovigilenţă. Trebuie prevăzute 
dispoziţii pentru a permite finanţarea 
adecvată a activităţilor în materie de 
farmacovigilenţă prin perceperea de taxe 
pentru titularii autorizaţiei de 
comercializare. Gestionarea fondurilor 
astfel colectate ar trebui să fie supusă 
unui control permanent al consiliului de 
administraţie pentru a garanta 
independenţa Agenţiei.

Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de 
farmacovigilenţă.

Or. en
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Justificare

Consumatorii au dreptul de a primi mai multe informaţii referitoare la aspecte legate de 
farmacovigilenţă şi la raportul beneficii/riscuri prezentate de medicamentele care li se 
administrează. Agenţia joacă un rol important ca sursă de informaţii independentă şi fiabilă.

Amendamentul 27
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de
farmacovigilenţă. Trebuie prevăzute 
dispoziţii pentru a permite finanţarea 
adecvată a activităţilor în materie de 
farmacovigilenţă prin perceperea de taxe 
pentru titularii autorizaţiei de 
comercializare. Gestionarea fondurilor 
astfel colectate ar trebui să fie supusă 
unui control permanent al consiliului de 
administraţie pentru a garanta 
independenţa Agenţiei.

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de
farmacovigilenţă.

Or. en

Justificare

Activităţile în materie de farmacovigilenţă ar trebui finanţate din fonduri publice nu numai 
pentru a garanta independenţa acestora, ci şi pentru că statele membre sunt cele care suportă 
costurile aferente efectelor secundare, atât în ceea ce priveşte morbiditatea cât şi 
mortalitatea. Conform Comisiei Europene, „se estimează că 5 % din numărul de spitalizări 
se datorează reacţiilor adverse la medicamente, 5 % din numărul pacienţilor internaţi suferă 
de reacţii adverse la medicamente, aceste reacţii reprezentând cea de-a cincea cauză ca 
frecvenţă a deceselor survenite în spital”. Finanţarea publică a activităţilor în materie de 
farmacovigilenţă ar trebui considerată ca fiind o investiţie. 
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Amendamentul 28
Anne Delvaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de
farmacovigilenţă. Trebuie prevăzute 
dispoziţii pentru a permite finanţarea 
adecvată a activităţilor în materie de 
farmacovigilenţă prin perceperea de taxe 
pentru titularii autorizaţiei de 
comercializare. Gestionarea fondurilor 
astfel colectate ar trebui să fie supusă 
unui control permanent al consiliului de 
administraţie pentru a garanta 
independenţa Agenţiei.

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de
farmacovigilenţă. 

Or. en

Amendamentul 29
Anne Delvaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

(15) În cazul unei autorizaţii recente de 
comercializare a unui medicament de mai 
puţin de trei ani sau în cazul în care o 
autorizaţie de comercializare este însoţită 
de obligaţia de a efectua un studiu de 
siguranţă ulterior autorizării sau de condiţii 
sau restricţii privind utilizarea sigură şi 
eficientă a medicamentului, respectivul 
medicament ar trebuie să fie supus unei 
monitorizări stricte pe piaţă. Pacienţii şi 
personalul medico-sanitar trebuie încurajaţi 
să semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, aceste reacţii fiind
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semnalate cu un triunghi negru şi o notă 
explicativă corespunzătoare în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în 
prospectul de informare destinat 
pacienţilor, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

Or. en

Amendamentul 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente. Rapoartele pacienţilor ar 
trebui să fie întotdeauna întocmite cu 
ajutorul unui cadru medical.

Or. es
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Amendamentul 31
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia Europeană a 
Medicamentului, întemeiată prin 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 martie 2004 prin care s-au stabilit 
procedurile comunitare privind autorizarea 
şi supravegherea produselor farmaceutice 
pentru uz uman şi veterinar şi punând 
bazele Agenţiei Europene a 
Medicamentului (numită în continuare 
Agenţia), ar trebui să păstreze o listă 
actualizată a acestor medicamente.

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
continue pe piaţă. Ca în cazul tuturor 
medicamentelor, pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia Europeană a 
Medicamentului, întemeiată prin 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 martie 2004 prin care s-au stabilit 
procedurile comunitare privind autorizarea 
şi supravegherea produselor farmaceutice 
pentru uz uman şi veterinar şi punând 
bazele Agenţiei Europene a 
Medicamentului (numită în continuare 
Agenţia), ar trebui să păstreze o listă 
actualizată a acestor medicamente.

Or. en

Justificare

Există o problemă majoră legată de respectarea tratamentului, cu consecinţe grave pentru 
sănătatea pacienţilor, ceea ce creează o povară asupra sistemelor naţionale medico-sanitare.
O formulare atât de strictă ar putea descuraja şi mai mult pacienţii să urmeze tratamentul, 
afectând astfel indirect raportarea posibilelor reacţii adverse pentru medicamentele care nu 
sunt incluse în această categorie. Pacienţii şi personalul medico-sanitar ar trebui încurajaţi 
să raporteze toate eventualele reacţii adverse.



AM\803329RO.doc 17/56 PE438.413v01-00

RO

Amendamentul 32
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

(15) În cazul unei autorizaţii recente de 
comercializare a unui medicament de mai 
puţin de trei ani sau în cazul în care o 
autorizaţie de comercializare este însoţită 
de obligaţia de a efectua un studiu de 
siguranţă ulterior autorizării sau de condiţii 
sau restricţii privind utilizarea sigură şi 
eficientă a medicamentului, respectivul 
medicament ar trebuie să fie supus unei 
monitorizări stricte pe piaţă. Pacienţii şi 
personalul medico-sanitar trebuie încurajaţi 
să semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, aceste reacţii fiind 
semnalate cu un triunghi negru ▼şi o 
notă explicativă corespunzătoare în 
rezumatul caracteristicilor produsului, pe 
ambalajul exterior, precum şi în 
prospectul de informare destinat 
pacienţilor, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

Or. en

Justificare

Avertismentele specifice pentru toate produsele recent autorizate, precum şi pentru 
medicamentele strict monitorizate, vor ajuta atât personalul medico-sanitar, cât şi pacienţii, 
să identifice noile medicamente comercializate pe piaţă pentru o perioadă de mai puţin de 
trei ani şi vor spori sensibilizarea acestora cu privire la necesitatea de a semnala orice 
reacţie adversă care poate apărea.
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Amendamentul 33
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. Prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date1 şi 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecţia 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituţiile şi organele comunitare 
şi privind libera circulaţie a acestor date2. 
În vederea identificării, evaluării, 
înţelegerii şi prevenirii reacţiilor adverse, 
precum şi a identificării şi luării de
măsuri pentru a reduce riscurile 
prezentate de medicamente şi a spori 
beneficiile acestora, cu scopul de a proteja
sănătatea publică, ar trebui să fie posibilă
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cadrul sistemului Eudravigilance, 
respectând, în acelaşi timp, legislaţia UE 
referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal. 
1JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justificare

Propunerea se referă la informaţii cu caracter personal extrem de sensibile, care trebuie
protejate pe deplin. A se vedea, de asemenea, avizul Autorităţii europene pentru protecţia 
datelor din aprilie 2009.
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Amendamentul 34
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1 (nou)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 3 - alineatul (2) - punctul b

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 3, alineatul (2), litera (b) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(b) solicitantul demonstrează că 
medicamentul reprezintă o inovaţie 
terapeutică, ştiinţifică sau tehnică majoră 
sau că acordarea autorizaţiei în 
conformitate cu prezentul regulament este 
în interesul pacienţilor sau poate avea 
drept rezultat o mai bună disponibilitate a 
unui medicament pentru sănătatea 
umană sau animală la nivelul UE.

Or. en

Justificare

Practica a demonstrat că textul actual a determinat refuzul cererilor de autorizare pentru 
autorizaţia de comercializare prin procedura centralizată din cauza înţelegerii limitate a 
intereselor pacienţilor. În ceea ce priveşte disponibilitatea medicamentelor, fapt care 
reprezintă o problemă în statele membre mai mici, această practică este regretabilă. Prin 
urmare, trebuie clarificat faptul că orice îmbunătăţire privind disponibilitatea 
medicamentelor ar trebui să justifice accesul la procedura centralizată.

Amendamentul 35
Philippe Juvin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 5 - alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) La articolul 5, alineatul (2), se adaugă 
următoarea propoziţie:

1) La articolul 5, alineatul (2), se adaugă 
următoarea propoziţie:

„Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, acesta este asistat de 

„Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, acesta este asistat de 
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Comitetul consultativ pentru evaluarea
riscurilor în materie de farmacovigilenţă,
menţionat la articolul 56, alineatul (1), 
litera (aa).”

Comitetul consultativ pentru evaluarea 
raportului riscuri-beneficii în materie de 
farmacovigilenţă, menţionat la articolul 
56, alineatul (1), litera (aa).”

(Prezentul amendament se aplică textului 
în întregime. Adoptarea sa impune 
efectuarea de modificări în ansamblul 
textului.)

Or. fr

Justificare

Denumirea de „Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă” este prea restrictivă şi nu ţine seama de necesitatea efectuării unei analize
a raportului riscuri-beneficii privind medicamentele, insistând asupra analizei separate a 
riscului. Totuşi, domeniul de activitate al Comitetului vizează „toate problemele în materie de 
farmacovigilenţă” (propunere de regulament, articolul 1, punctul 12).

Amendamentul 36
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 5 - alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a îndeplini atribuţiile sale în 
materie de farmacovigilenţă, acesta este 
asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă, menţionat la articolul 56, 
alineatul (1), litera (aa).”

„Pentru a îndeplini atribuţiile sale în 
materie de farmacovigilenţă, acesta este 
asistat de Comitetul pentru 
farmacovigilenţă, menţionat la articolul 56, 
alineatul (1), litera (aa).”

Or. en

Justificare

Modificare pe orizontală necesară în cadrul propunerii. Prin prezenta propunere se instituie 
Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă, căruia i se 
încredinţează importante atribuţii de farmacovigilenţă, rolul său fiind însă pur consultativ, 
fără ca acesta să aibă vreo autoritate. Rolul comitetului ar trebui consolidat, lucru care ar 
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trebui să se reflecte în denumirea acestuia.

Amendamentul 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 4
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 10a - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După emiterea autorizaţiei de
introducere pe piaţă, Agenţia poate obliga 
titularul acesteia să efectueze un studiu de 
siguranţă dacă există temeri cu privire la 
riscurile ridicate de medicamentul 
autorizat. Această obligaţie este formulată 
în scris şi justificată în mod temeinic; ea 
specifică obiectivele şi termenul de 
realizare şi prezentare a studiului.

1. După emiterea autorizaţiei de 
introducere de piaţă, Agenţia poate obliga 
titularul acesteia să efectueze un studiu de 
siguranţă dacă există temeri cu privire la 
riscurile ridicate de medicamentul 
autorizat. Această obligaţie este formulată 
în scris şi justificată în mod temeinic, pe 
baza unor argumente ştiinţifice; ea 
specifică obiectivele şi termenul de 
realizare şi prezentare a studiului.

Or. fr

Justificare

În cazul în care se solicită efectuarea unui studiu suplimentar privind siguranţa ulterior 
autorizării, acesta ar trebui să se bazeze pe argumente ştiinţifice. Propunerea Comisiei nu 
este suficient de precisă în această privinţă. 

Amendamentul 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 4
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 10a - alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe baza explicaţiilor prezentate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, Comisia va retrage sau va confirma 
cerinţa în cauză. În cazul în care Comisia 

 3. Pe baza explicaţiilor prezentate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, Comisia va retrage sau va confirma 
cerinţa în cauză. În cazul în care Comisia 
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confirmă cerinţa, autorizaţia de introducere 
pe piaţă este modificată pentru a include 
cerinţa respectiva sub forma unei condiţii 
pentru obţinerea autorizaţiei de introducere 
pe piaţă şi sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecinţă.

confirmă cerinţa, autorizaţia de introducere 
pe piaţă este modificată pentru a include 
cerinţa respectiva sub forma unei condiţii 
pentru obţinerea autorizaţiei de introducere 
pe piaţă şi sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecinţă. 
Indiferent dacă cererea este confirmată 
sau retrasă, Comisia trebuie să precizeze 
în mod detaliat motivele care stau la baza 
deciziei sale, iar aceasta trebuie 
înregistrată în mod corespunzător”.

Or. es

Amendamentul 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 5b
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 14 - alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Odată reînnoită, autorizaţia de 
introducere pe piaţă este valabilă pe o 
perioadă nelimitată, cu excepţia cazului în 
care autoritatea naţională competentă 
decide, din raţiuni justificate legate de 
farmacovigilenţă sau de o utilizare 
insuficientă a medicamentului, să acorde 
o altă reînnoire pe o perioadă de cinci ani, 
în conformitate cu alineatul (2)”.

3. Odată reînnoită, autorizaţia de 
introducere pe piaţă este valabilă pe o 
perioadă nelimitată, cu excepţia cazului în 
care autoritatea competentă decide, din 
raţiuni justificate legate de 
farmacovigilenţă, să acorde o altă reînnoire 
pe o perioadă de cinci ani, în conformitate 
cu alineatul (2)”.

Or. en

Justificare

Beneficiile unei abordări simplificate şi armonizate urmărite prin prezenta propunere ar 
trebui menţinute. Noua propunere ar trebui să ia în considerare îmbunătăţirile introduse de 
revizuirea precedentă a legislaţiei privind medicamentele care a avut drept scop reducerea 
numărului de proceduri de reînnoire. Formularea iniţială referitoare la autoritatea de decizie 
ar trebui păstrată.
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Amendamentul 40
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 5c
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 14 - alineatul (8)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„8. În situaţii excepţionale şi în urma 
consultării cu solicitantul, autorizaţia poate 
fi acordată sub rezerva obligaţiei impuse 
solicitantului de a îndeplini anumite 
condiţii, în special privind siguranţa 
medicamentului, informarea autorităţilor 
competente cu privire la orice incident 
legat de utilizarea sa şi măsurile care 
trebuie adoptate. Această autorizare poate 
fi acordată doar dacă solicitantul poate să 
demonstreze că nu este în măsură să 
furnizeze informaţii complete privind 
eficienţa şi siguranţa medicamentului în 
condiţii normale de utilizare, din motive 
obiective şi verificabile şi trebuie să se 
bazeze pe unul dintre motivele enunţate în 
anexa 1 la Directiva 2001/83/CE. 
Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii.”

„8. În situaţii excepţionale şi în urma 
consultării cu solicitantul, autorizaţia poate 
fi acordată sub rezerva obligaţiei impuse 
solicitantului de a introduce proceduri 
specifice, în special privind siguranţa 
medicamentului, informarea autorităţilor 
competente cu privire la orice incident 
legat de utilizarea sa şi măsurile care 
trebuie adoptate Această autorizare poate fi 
acordată doar dacă solicitantul poate să 
demonstreze că nu este în măsură să 
furnizeze informaţii complete privind 
eficienţa şi siguranţa medicamentului în 
condiţii normale de utilizare, din motive 
obiective şi verificabile şi trebuie să se 
bazeze pe unul dintre motivele enunţate în 
anexa 1 la Directiva 2001/83/CE. 
Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii.”

Or. en

Justificare

Modul de redactare a legislaţiei actuale asigură criterii mai stricte şi o protecţie mai 
eficientă a consumatorilor împotriva riscului prezentat de eliberarea prematură a autorizaţiei
de introducere pe piaţă.

Amendamentul 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 21 - alineatul (2) - paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitarea trebuie făcută în scris şi trebuie 
să conţină o justificare detaliată, precum şi 
intervalul de timp stabilit pentru 
transmiterea descrierii detaliate a 
sistemului de gestionare a riscurilor.

Solicitarea trebuie făcută în scris şi trebuie 
să conţină o justificare detaliată, bazată pe 
argumente ştiinţifice, precum şi intervalul 
de timp stabilit pentru transmiterea 
descrierii detaliate a sistemului de 
gestionare a riscurilor.

Or. fr

Justificare

În cazul în care este necesară o descriere detaliată a sistemului de gestionare a riscurilor, 
aceasta ar trebui să se bazeze pe argumente ştiinţifice. Propunerea Comisiei nu este suficient 
de precisă în această privinţă.

Amendamentul 42
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 23 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia stabileşte şi publică o listă de 
medicamente de uz uman aflate sub o 
monitorizare strictă.

Agenţia stabileşte şi publică o listă de 
medicamente de uz uman. 

Or. en

Justificare

Lista substanţelor şi produselor care fac obiectul unor condiţii sau cerinţe specifice nu ar 
trebui considerată ca fiind aflată „sub o monitorizare strictă”, deoarece diverse medicamente 
nu ar trebui să fie supuse unor niveluri diferite de monitorizare, iar o formulare atât de 
strictă ar putea descuraja pacienţii să urmeze tratamentul.
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Amendamentul 43
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 24 - alineatul (2) - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia colaborează cu organizaţii 
reprezentând personalul medico-sanitar, 
pacienţi şi consumatori pentru a defini 
„nivelul de acces corespunzător”. 

Or. en

Justificare

Este salutată iniţiativa prin care se acordă publicului şi personalului medico-sanitar un nivel 
de acces corespunzător la baza de date Eudravigilance. Cu toate acestea, pentru a garanta 
faptul că aceasta este orientată către pacienţi şi că răspunde nevoilor reale de informare ale 
acestora, este necesară consultarea organizaţiilor pacienţilor şi consumatorilor în momentul
definirii „nivelului de acces corespunzător”.

Amendamentul 44
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 24 - alineatul (2) - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorităţile competente ale statelor 
membre, Agenţia şi Comisia au un acces 
nerestricţionat la baza de date 
Eudravigilance. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă au acces limitat la baza 
de date, în măsura în care este necesar ca ei 
să respecte obligaţiile privind 
farmacovigilenţa.

2. Autorităţile competente ale statelor 
membre, Agenţia şi Comisia au un acces 
nerestricţionat la baza de date 
Eudravigilance. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă au acces limitat la baza 
de date, în măsura în care este necesar ca ei 
să respecte obligaţiile privind 
farmacovigilenţa. Agenţia colaborează cu 
toate părţile interesate, inclusiv instituţiile 
de cercetare, personalul medico-sanitar, 
organizaţiile pacienţilor şi ale 
consumatorilor, în vederea definirii
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„nivelului de acces corespunzător” la 
baza de date Eudravigilance.

Or. en

Justificare

Consultarea tuturor părţilor interesate implicate ar trebui realizată de Agenţie pentru a 
evalua şi defini nivelul de acces corespunzător la baza de date Eudravigilance.

Amendamentul 45
Corinne Lepage

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 24 - alineatul (2) - paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia se asigură că personalul medico-
sanitar şi publicul dispun de niveluri de 
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecţia datelor personale 
fiind garantată.

Agenţia se asigură că personalul medico-
sanitar şi publicul dispun de acces integral
la baza de date Eudravigilance, protecţia 
datelor cu caracter personal fiind garantată.

Datele conţinute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziţia 
publicului într-un format agregat şi sunt 
însoţite de explicaţii privind modul de 
interpretare a datelor.

Or. fr

Amendamentul 46
Anne Delvaux

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 24 - alineatul (2) - paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia se asigură că personalul medico- Agenţia se asigură că personalul medico-
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sanitar şi publicul dispun de niveluri de
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecţia datelor personale 
fiind garantată.

sanitar şi publicul au acces la baza de date 
Eudravigilance, protecţia datelor personale 
fiind garantată. Agenţia colaborează cu 
organizaţii reprezentând personalul 
medico-sanitar, pacienţii şi de 
consumatorii pentru a defini „nivelul de 
acces corespunzător”.

Datele conţinute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziţia 
publicului într-un format agregat şi sunt 
însoţite de explicaţii privind modul de 
interpretare a datelor. 

Datele conţinute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziţia 
publicului şi sunt însoţite de explicaţii 
privind modul lor de interpretare a datelor. 

Or. en

Amendamentul 47
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate.

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
şi alte formulare structurate destinate 
semnalării, de către personalul medico-
sanitar şi de către pacienţi, a cazurilor de 
reacţii adverse suspectate.

Or. en

Justificare

Este important ca autorizarea raportării de către pacienţi a efectelor adverse direct către 
autorităţile sanitare să se efectueze şi prin alte mijoarce decât site-urile web pentru a nu se 
exclude anumite categorii ale populaţiei.
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Amendamentul 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate.

Agenţia, în colaborare cu statele membre şi 
toate părţile interesate relevante,
elaborează formulare şi proceduri
structurate standard, inclusiv formulare 
electronice, destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate.

Pentru a asigura trasabilitatea 
medicamentelor biologice prescrise, 
distribuite şi comercializate pe teritoriul 
Uniunii, formularele şi procedurile 
standard trebuie să includă numele 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă (MAH), INN şi denumirea 
produsului farmaceutic în conformitate 
cu articolul 1 alineatul (2) şi numărul de 
lot.

Or. en

Justificare

Identificarea exactă a produsului asociat cu o reacţie adversă suspectată este esenţială 
pentru un sistem de farmacovigilenţă fiabil. Datorită aspectelor specifice ale medicamentelor 
biologice, comparativ cu medicamentele bazate pe molecule mici, este necesară furnizarea 
unui număr de identificatori pentru a garanta distincţia clară a produselor disponibile pe 
piaţă. 
Prin urmare, amendamentul propus solicită EMEA elaborarea de formulare şi proceduri 
standard care urmează să fie utilizate de personalul medico-sanitar şi pacienţi în momentul
raportării reacţiilor adverse suspectate care să includă mijloace de identificare corectă a 
medicamentelor biologice, precum şi să consolideze şi să armonizeze cerinţele de raportare 
pentru astfel de produse. 
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Amendamentul 49
Frédérique Ries

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate.

Agenţia, în colaborare cu statele membre şi 
cu părţile interesate relevante, elaborează 
conţinuturi, formate şi proceduri standard 
destinate semnalării, de către personalul 
medico-sanitar şi de către pacienţi, a 
cazurilor de reacţii adverse suspectate şi a
trasabilităţii medicamentelor biologice 
prescrise, distribuite sau comercializate pe 
teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Identificarea exactă a produsului asociat cu o reacţie adversă suspectată este esenţială 
pentru un sistem de farmacovigilenţă fiabil. Amendamentul propus solicită Agenţiei să 
elaboreze conţinuturi, formate şi proceduri standard uşor de utilizat, care urmează să fie 
folosite de către personalul medico-sanitar şi pacienţi atunci când semnalează reacţii adverse.

Amendamentul 50
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (2) un rezumat al fiecărei reuniuni a
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi a grupului de coordonare în 
ceea ce priveşte activităţile de 
farmacovigilenţă;

(2) ordini de zi ale şedinţelor şi procesele
verbale ale acestora, însoţite de deciziile 
luate, detalii cu privire la voturi şi 
explicaţii asupra voturilor, inclusiv 
opiniile minoritare ale comitetelor 
precizate la articolul 56 alineatul (1) 
literele (a) şi (aa) din prezentul regulament 
şi a grupului de coordonare în ceea ce 
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priveşte activităţile de farmacovigilenţă;

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 126b din Directiva 2004/27/CE „statele membre se asigură că 
autoritatea competentă pune la dispoziţia publicului regulamentul său de procedură şi pe cel 
al comitetelor, ordinea de zi a şedinţelor şi procesele verbale ale acestora, însoţite de 
deciziile luate, detalii despre voturi şi explicaţii asupra voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare”. Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA procedează deja în acest fel, 
însă acest lucru nu este pus în aplicare în Europa.

Amendamentul 51
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) un rezumat al fiecărei reuniuni a 
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi a grupului de coordonare în 
ceea ce priveşte activităţile de 
farmacovigilenţă;

(2) ordini de zi ale şedinţelor şi procesele
verbale ale acestora, însoţite de deciziile 
luate, detalii despre voturi şi explicaţii 
asupra voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare ale comitetelor precizate la 
articolul 56 alineatul (1) literele (a) şi (aa) 
din prezentul regulament şi a grupului de 
coordonare în ceea ce priveşte activităţile 
de farmacovigilenţă;

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 126b din Directiva 2004/27/CE „statele membre se asigură că 
autoritatea competentă pune la dispoziţia publicului regulamentul său de procedură şi pe cel 
al comitetelor, ordinea de zi a şedinţelor şi procesele verbale ale acestora, însoţite de 
deciziile luate, detalii despre voturi şi explicaţii asupra voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare”. Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA pune la dispoziţie, de 
asemenea, stenogramele reuniunilor sale. Este importantă punerea în aplicare a aceloraşi 
practici transparente la nivel european în cadrul EMEA (EMEA ar trebui să fie cel puţin la 
fel de transparentă precum Agenţiile naţionale de reglementare a medicamentului).
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Amendamentul 52
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament;

(3) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament, 
împreună cu o explicaţie asupra modului 
de utilizare a acestora;

Or. en

Justificare

Planurile de gestionare a riscurilor (RMP) solicitate periodic de EMEA ca parte a procedurii 
de aprobare a medicamentului includ un rezumat al celor mai importante riscuri identificate 
în legătură cu medicamentul, riscurile potenţiale şi informaţiile lipsă. Aceasta constituie baza 
în vederea definirii unui plan de acţiune specific în materie de farmacovigilenţă sau a unor 
măsuri de minimalizare a riscurilor. Planurile de gestionare a riscurilor (RMP) sunt 
documente foarte tehnice al căror conţinut este posibil să nu fie pe înţelesul tuturor. Prin 
urmare, este esenţial pentru personalul nemedical să facă diferenţa dintre activităţile de 
rutină care ar trebui desfăşurate în general pentru orice medicament la acelaşi stadiu de 
dezvoltare în cazul în care nu au apărut preocupări speciale legate de siguranţă şi activităţile
suplimentare menite să soluţioneze problemele de siguranţă identificate. Ar trebui întocmit un 
ghid care să informeze personalul nemedical cu privire la necesitatea desfăşurării 
activităţilor suplimentare în materie de farmacovigilenţă şi de minimalizare a riscurilor şi cu 
privire la modul de punere în aplicare a acestora, în special măsurile concepute special 
pentru personalul nemedical. Este importantă partajarea informaţiilor referitoare la 
planurile de gestionare a riscurilor în scop educativ şi pentru asigurarea transparenţei. Cu 
toate acestea, informaţiile ar trebui adaptate publicului nespecializat; altfel, s-ar putea crea 
confuzii şi efecte nedorite şi neintenţionate.

Amendamentul 53
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - punctele 4, 4a (noi), 4b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) lista medicamentelor aflate sub 
monitorizare strictă menţionată la articolul 
23 din prezentul regulament;

(4) lista medicamentelor a căror autorizare 
face obiectul unor condiţii sau cerinţe 
specifice, menţionată la articolul 23 din 
prezentul regulament;

(4a) cea mai actualizată versiune 
electronică a prospectului însoţitor şi a 
rezumatului caracteristicilor 
medicamentului pentru toate 
medicamentele deja existente sau a celor 
noi;
(4b) un scurt document de prezentare a 
istoricului schimbărilor aduse 
informaţiilor privind medicamentul;
Toate informaţiile referitoare la 
portalurile web privind siguranţa 
medicamentelor, inclusiv toate cele de mai 
sus, vor fi prezentate într-o manieră 
inteligibilă pentru publicul larg.

Or. en

Justificare

Informaţiile de pe portalurile web ale UE privind siguranţa medicamentelor ar trebui 
prezentate într-un mod clar şi inteligibil. Legislaţia actuală permite publicarea de informaţii 
foarte detaliate pe portalul web european, însă nu include referiri cu privire la informaţiile 
cheie pentru a garanta utilizarea sigură a medicamentelor: Acesta este motivul pentru care 
prospectul însoţitor, rezumatul privind caracteristicile produsului sau rapoartele europene 
publice de evaluare ar trebui elaborate astfel încât să fie uşor accesibile publicului. În plus, 
un scurt istoric al schimbărilor survenite ar permite pacienţilor şi personalului medico-
sanitar să vizualizeze actualizările intervenite în timp referitoare la informaţiile privind 
produsul.

Amendamentul 54
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) informaţii privind procedura de 
raportare a reacţiilor adverse care se crede 
a fi provocate de medicamente, precum şi 
formulare standard pentru semnalarea 
acestora pe cale electronică de către 
pacienţi şi de către personalul medico-
sanitar;

(6) informaţii privind procedura de 
raportare a reacţiilor adverse care se crede 
a fi provocate de medicamente, precum şi 
formulare standard pentru semnalarea 
acestora de către pacienţi şi de către 
personalul medico-sanitar;

Or. en

Justificare

Raportarea reacţiilor adverse ale medicamentelor de către pacienţi este foarte importantă şi 
ar trebui să fie încurajată şi bine structurată în acelaşi timp. Pacienţii ar trebui să se 
adreseze, în special, personalului medico-sanitar în ceea ce priveşte raportarea reacţiilor 
adverse ale medicamentelor. Această abordare poate aduce beneficii:
- în primul rând, pacientului, întrucât va permite un tratament adecvat al reacţiei adverse 
produse de medicament,
- în al doilea rând, calităţii rapoartelor de siguranţă, care prezintă o importanţă crucială 
pentru detectarea semnalelor, în special în cazul distincţiei dintre semnalul real şi zgomotul 
de fond.
În plus, raportarea directă pe cale electronică de către pacienţi poate genera probleme legate 
de confidenţialitatea datelor întrucât adresa IP a expeditorului poate fi identificată de sisteme, 
ceea ce are drept rezultat identificarea neadecvată a pacienţilor.

Amendamentul 55
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) protocoalele şi rezumatele destinate 
publicului referitoare la rezultatele studiilor 
privind siguranţa ulterioare autorizării, 
efectuate în cel puţin două state membre şi 
precizate la articolele 107o şi 107q din 
Directiva 2001/83/CE;

(8) un extras al protocoalelor şi 
rezumatelor destinate publicului referitoare 
la rezultatele studiilor privind siguranţa 
ulterioare autorizării, efectuate în cel puţin 
două state membre şi precizate la articolele 
107o şi 107q din Directiva 2001/83/CE;

Or. en
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Justificare

Protocoalele complete referitoare la studiile de siguranţă ulterioare autorizării sunt în 
general documente de mari dimensiuni, care cuprind informaţii ce nu pot prezenta în 
integralitatea lor interes pentru publicul care nu participă în mod efectiv la studiile clinice. 
Rezumatul protocoalelor constituie un document mai adecvat, întrucât are rolul de a prezenta 
doar informaţiile relevante referitoare la conceperea studiului şi parametri. În cazul în care
rezumatele rezultatelor trebuie făcute publice, în locul rapoartelor de studiu complete, atunci 
realizarea unui rezumat al protocolului ar reprezenta, de asemenea, o soluţie mai adecvată.

Amendamentul 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 26 - alineatul (10a) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Înainte de lansarea acestui portal, 
Agenţia consultă părţile interesate 
relevante (inclusiv grupurile pacienţilor, 
personalul medico-sanitar şi 
reprezentanţii industriei) pentru a le 
solicita avizul.

Or. en

Justificare

Înainte de lansarea acestui site web, este important să se consulte părţile interesate vizate de 
informaţiile oferite pe portalul Agenţiei.

Amendamentul 57
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 27 - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenţia monitorizează literatura 1. Agenţia monitorizează literatura 
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medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.

medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.
Agenţia monitorizează întreaga literatură 
medicală pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate 
la medicamente de uz uman care conţin 
substanţe active cunoscute.

Or. en

Justificare

Propunerea în forma actuală solicită titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
monitorizeze baza de date Eudravigilance pentru a observa gradul de acoperire al Agenţiei 
Europene pentru Medicamente şi să monitorizeze literatura medicală care nu a fost selectată, 
precum şi medicamentele care nu intră sub incidenţa acesteia. În cazul substanţelor active 
consacrate, comercializate de o perioadă lung de timp, Agenţia Europeană pentru
Medicamente poate îndeplini în mod efectiv această misiune, întrucât bazele sale de date 
consultate sunt accesate în aceeaşi măsură de către toţi titularii autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă care au ingrediente în comun bine stabilite. Prin urmare, solicitarea către Agenţia 
Europeană pentru Medicamente de a îndeplini această atribuţie pentru toate substanţele 
active cunoscute are sens şi ar fi eficientă pentru toate părţile implicate, întrucât s-ar efectua
o singură dată, reducând astfel duplicarea numărului de rapoarte prelucrate şi transmise 
către toate statele membre. 

Amendamentul 58
Holger Krahmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 27 - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenţia monitorizează literatura 
medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.

1. Agenţia monitorizează literatura 
medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.
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Agenţia monitorizează întreaga literatură 
medicală pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate 
la medicamente de uz uman care conţin 
substanţe active cunoscute.

Or. en

Justificare

Propunerea solicită titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă monitorizarea bazei de 
date EudraVigilance pentru a observa gradul de acoperire de către EMA şi a monitoriza 
literatura medicală care nu a fost selectată şi medicamentele care nu intră sub incidenţa 
acesteia. În cazul substanţelor active cunoscute, Agenţia Europeană pentru Medicamente
poate îndeplini în mod efectiv această, întrucât bazele sale de date consultate sunt accesate în 
aceeaşi măsură de către toţi titularii autorizaţiilor de introducere pe piaţă care au 
ingrediente în comun bine stabilite. Prin urmare, solicitarea către Agenţia Europeană pentru 
Medicamente de a îndeplini această atribuţie pentru toate substanţele active cunoscute are 
sens şi este eficientă (doar o singură dată).

Amendamentul 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 27 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Având în vedere reacţiile adverse 
cauzate de anumite medicamente, Agenţia 
sau autorităţile competente ar trebui să 
permită confirmarea obligatorie a 
diagnosticului înainte de începerea
tratamentului cu aceste produse.

Or. es
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Amendamentul 60
Mairead McGuinness

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 27 - alineatele (1) şi (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenţia monitorizează literatura 
medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.

1. Agenţia monitorizează literatura 
medicală pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.

2. Agenţia introduce în baza de date 
Eudravigilance informaţiile relevante din 
literatura monitorizată.

2. Agenţia introduce în baza de date 
Eudravigilance informaţiile relevante din 
literatura medicală.

Or. en

Justificare

Agenţia ar trebui să monitorizeze întreaga literatură medicală pentru substanţe cunoscute, 
întrucât în mod contrar obiectivul de reducere a volumului de muncă al titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă nu va fi îndeplinit, deoarece acesta ar trebui să se 
informeze care sunt publicaţiile monitorizate de Agenţie, precum şi să monitorizeze restul 
literaturii medicale.

Amendamentul 61
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28 - alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor farmacovigilenţă evaluează 
rapoartele periodice actualizate referitoare 
la siguranţă.

3. Comitetul pentru farmacovigilenţă 
evaluează din punct de vedere ştiinţific 
raportul riscuri-beneficii al
medicamentului, pe baza tuturor 
informaţiilor disponibile, inclusiv a 
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rapoartelor periodice actualizate şi a 
datelor înregistrate în baza de date 
Eudravigilance.

Acesta elaborează un raport de evaluare în 
termen de 90 de zile de la primirea 
rapoartelor periodice actualizate referitoare 
la siguranţă şi îl transmite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Acesta elaborează un raport ştiinţific
privind raportul riscuri-beneficii al 
medicamentului în termen de 90 de zile de 
la primirea rapoartelor periodice 
actualizate referitoare la siguranţă şi îl 
transmite titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi grupului de 
coordonare. 

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă poate transmite 
observaţii agenţiei.

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă şi grupul de 
coordonare pot transmite observaţii 
Comitetului european pentru 
farmacovigilenţă. 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârşitului perioadei destinate primirii 
observaţiilor din partea titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă adoptă 
raportul de evaluare cu sau fără modificări, 
luând în considerare orice observaţii 
transmise de titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă. 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârşitului perioadei destinate primirii 
observaţiilor din partea titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi a 
grupului de coordonare, Comitetul pentru
farmacovigilenţă adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări, luând în 
considerare orice observaţii transmise. 

Aceste rapoarte de evaluare sunt făcute 
publice în mod neîntârziat prin 
intermediul portalului web european 
privind siguranţa medicamentelor şi intră 
în vigoare la [a se insera data -18 luni de 
la data menţionată la articolul 3].

Or. en

Justificare

Raportul ştiinţific de evaluare întocmit de raportor se bazează pe datele furnizate de firme 
(PSUR şi datele obţinute din studiile şi cercetările clinice ulterioare acordării autorizaţiei de 
introducere pe piaţă), precum şi, de asemenea, pe datele furnizate de sistemele de 
farmacovigilenţă din diverse state membre (inclusiv notificările din partea personalului 
medico-sanitar şi al pacienţilor).
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Amendamentul 62
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28 - alineatul (4) - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În termen de 30 de zile de la primirea
raportului din partea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în
farmacovigilenţă, Comitetul pentru
medicamente de uz uman analizează 
raportul şi adoptă un aviz privind 
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaţiei respective de 
introducere pe piaţă.

4. În termen de 30 de zile de la adoptarea 
raportului, Comitetul pentru
farmacovigilenţă adoptă un aviz privind 
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaţiei respective de 
introducere pe piaţă.

Or. en

Justificare

Competenţele Comitetului pentru farmacovigilenţă ar trebui sporite în raport cu CHMP şi 
grupul de coordonare. Nici CHMP şi nici grupul de coordonare nu reprezintă organisme 
specializate în farmacovigilenţă, sarcina lor fiind stabilirea raportului global riscuri-beneficii. 
Comitetul pentru farmacovigilenţă este responsabil de farmacovigilenţă şi ar trebui să fie 
îndreptăţit să propună direct Comisiei Europene o decizie pentru a evita duplicarea 
nejustificată a funcţiilor.

Amendamentul 63
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28 - alineatul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Avizele şi deciziile precizate la 
alineatele (3) – (5) din prezentul articol se 
fac publice prin intermediul portalului web 
privind siguranţa medicamentelor 
europene, menţionat la articolul 26.

6. Rapoartele de evaluare, avizele şi 
deciziile precizate la alineatele (3) – (5) din 
prezentul articol se fac publice prin 
intermediul portalului web european 
privind siguranţa medicamentelor, 
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menţionat la articolul 26.

Or. en

Justificare

Transparenţa este importantă pentru recâştigarea încrederii pacienţilor şi a cetăţenilor în 
responsabilitatea autorităţilor sanitare.

Amendamentul 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28 - alineatul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Avizele şi deciziile precizate la 
alineatele (3) – (5) din prezentul articol se 
fac publice prin intermediul portalului web 
privind siguranţa medicamentelor europene 
menţionat la articolul 26.

6. Avizele şi deciziile finale precizate la 
alineatele (3) – (5) din prezentul articol se 
fac publice prin intermediul portalului web 
privind siguranţa medicamentelor europene 
menţionat la articolul 26.

Or.fr

Justificare

Informaţiile care urmează să fie publicate pe acest portal web trebuie să fie complete iar nu
complexe.

Amendamentul 65
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28d

Textul propus de Comisie Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Agenţia participă, 
în colaborare cu statele membre, la 
armonizarea şi standardizarea 

La solicitarea Comisiei, Agenţia participă, 
în colaborare cu statele membre şi toate 
părţile interesate, la armonizarea şi 
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internaţionale ale măsurilor tehnice în 
domeniul farmacovigilenţei. 

standardizarea internaţionale ale măsurilor 
tehnice în domeniul farmacovigilenţei. 
Aceste activităţi au la bază nevoile 
pacienţilor şi se desfăşoară dintr-o
perspectivă ştiinţifică.

Or. en

Justificare

Amendament necesar pentru a asigura consecvenţa cu propunerile de modificare ale 
articolului 108 din Directiva 2001/83/CE.

Amendamentul 66
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28ea (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28(ea)
Monitorizarea ecologică

Statele membre numesc una sau mai 
multe autorităţi care să monitorizeze
efectele negative asupra mediului 
provocate de medicamente. În cazul în 
care una dintre aceste autorităţi identifică 
un risc ecologic superior celui indicat în 
evaluarea efectuată în temeiul articolului 
8 alineatul (3) punctul (ca), sau în cazul 
în care descoperă noi efecte negative 
asupra mediului, aceasta transmite de 
îndată toate constatările autorităţii 
competente, care, la rândul său, le trimite 
Agenţiei. După primirea acestor 
informaţii, Agenţia evaluează dacă 
raportul riscuri-beneficii rămâne pozitiv, 
luând în considerare noile date. 

Or. en
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Justificare

Farmacovigilenţa ar trebui extinsă la efectele negative asupra mediului. 

Amendamentul 67
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28f

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia efectuează audituri periodice ale 
sarcinilor sale de farmacovigilenţă şi, odată 
la doi ani, transmite rezultatele către 
Consiliul său de administraţie.

Agenţia efectuează audituri periodice 
independente ale sarcinilor sale de 
farmacovigilenţă şi, odată la doi ani, 
transmite rezultatele către Consiliul său de 
administraţie.

Or. en

Justificare

În propunerea de directivă sunt sugerate audituri independente pentru statele membre 
(amendamentul 13). Articolul 28f al propunerii de regulament privind Agenţia, include o 
prevedere similară care ar trebui adaptată în mod adecvat pentru a asigura consecvenţă.

Amendamentul 68
Åsa Westlund

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 28fa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28fa
Supravegherea şi protecţia mediului
Statele membre numesc una sau mai 
multe autorităţi naţionale care să
monitorizeze efectele nedorite asupra 
mediului sau sănătăţii publice provocate 
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de medicamente. În cazul în care una 
dintre aceste autorităţi identifică un risc 
ecologic superior celui indicat în 
evaluarea efectuată în temeiul articolului 
8 alineatul (3) punctul (ca), sau în cazul 
în care descoperă noi efecte negative 
asupra mediului, aceasta transmite 
imediat toate constatările Agenţiei 
Europene pentru Evaluarea 
Medicamentelor şi autorităţii competente. 
După primirea acestor informaţii, Agenţia 
evaluează dacă raportul riscuri-beneficii 
rămâne pozitiv, luând în considerare noile 
date. Acest lucru nu trebuie să aibă drept 
rezultat retragerea autorizaţiei pentru
medicamentele necesare în tratarea 
bolilor grave sau cu potenţial letal.

Or. en

Amendamentul 69
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12 - litera a
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 56 - alineatul (1) - punctul aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă, 
care răspunde de consilierea Comitetului 
pentru medicamente de uz uman şi a 
grupului de coordonare privind orice 
chestiune referitoare la farmacovigilenţa 
medicamentelor de uz uman;”

„(aa) Comitetul pentru farmacovigilenţă, 
răspunde de evaluarea în materie de 
farmacovigilenţă a medicamentelor 
introduse pe piaţă conform procedurii 
centralizate;”

Or. en

Justificare

Acest comitet ar trebui să aibă aceleaşi competenţe de a face recomandări ca şi Comitetul 
european responsabil de acordarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă (Comitetul pentru 
medicamente de uz uman). Ca urmare a analizei şi discuţiei privind evaluările întreprinse de 
statele membre sub supravegherea comitetului, acesta ar trebui să poată face o propunere 



PE438.413v01-00 44/56 AM\803329RO.doc

RO

directă Comitetului privind decizia de a revoca sau modifica o autorizaţie de introducere pe 
piaţă, fără a fi nevoit să funcţioneze sub tutela comitetelor de acordare a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă. 

Amendamentul 70
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12 - litera ba (nou)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 56 - alineatul (1) - punctul g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) punctul (g) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(g) un director general executiv care 
exercită responsabilităţile prevăzute la
articolul 64;�

Or. en

Justificare

Clarificarea reflectă structura, dimensiunea şi responsabilităţile Agenţiei. În decursul 
ultimilor ani, diversitatea sarcinilor noi a crescut în mod considerabil. În prezent, Agenţia 
este a doua ca mărime în cadrul UE, numărând 600 de agenţi. Prin urmare, termenul de 
director executiv va fi înlocuit cu cel de director general executiv şi va fi modificat în întregul
regulament.

Amendamentul 71
Pilar Ayuso

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 13 - litera (b)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 57 - alineatul (2) - punctul b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) până cel târziu la data de -/- (a se insera 
data – optsprezece luni de la data intrării 
în vigoare a regulamentului modificat), 
titularii autorizaţiei de introducere pe piaţă 

b) până cel târziu la data de -/- (a se insera 
data – treizeci de luni de la data intrării în 
vigoare a regulamentului modificat), 
titularii autorizaţiei de introducere pe piaţă 
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transmit Agenţiei, prin curier electronic, 
informaţiile privind toate medicamentele 
autorizate sau înregistrate în Comunitate, 
utilizând formatul precizat la litera (a);

transmit Agenţiei, prin curier electronic, 
informaţiile privind toate medicamentele 
autorizate sau înregistrate în Comunitate, 
utilizând formatul precizat la litera (a);

Or.fr

Justificare

În ceea ce priveşte numărul medicamentelor aflate în circulaţie şi cerinţa privind calitatea 
informaţiilor solicitate, este indicată prelungirea perioadei de transmitere a tuturor datelor 
solicitate. 

Amendamentul 72
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 61a - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
are următoarea componenţă:

1. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă are 
următoarea componenţă:

(a) zece membri şi zece membri supleanţi 
numiţi de Consiliul de administraţie pe 
baza propunerilor autorităţilor naţionale 
competente;

(a)zece membri şi zece membri supleanţi 
numiţi de Consiliul de administraţie, după
consultarea autorităţilor naţionale 
competente pe baza expertizei relevante a 
acestora în farmacovigilenţă şi evaluarea 
riscului medicamentelor pentru uz uman, 
astfel cum se prevede la alineatul (2);

(b) cinci membri şi cinci membri supleanţi 
numiţi de Comisie pe baza unei invitaţii 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European;

(b) şapte membri suplimentari şi cinci 
membri supleanţi numiţi de Comisie, 
printre care cel puţin un reprezentant al 
personalului medico-sanitar şi cel puţin 
un reprezentant al pacienţilor, pe baza 
unei invitaţii publice de manifestare a 
interesului, după consultarea Parlamentului 
European

Un stat membru poate cere altui stat 
membru să îl reprezinte în cadrul 
comitetului.

Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
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în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Comisia poate adapta numărul membrilor 
şi al membrilor supleanţi ţinând cont de 
cerinţele tehnice şi ştiinţifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
precizată la articolul 87 alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Numirea membrilor în cadrul CERF de către Consiliul de administraţie se va baza în 
principal pe expertiza ştiinţifică. În afara celor zece membri numiţi, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a trimite un reprezentant suplimentar din partea autorităţilor 
naţionale competente pentru a lua parte la reuniunile CERF. În plus, printre membrii
suplimentari numiţi de Comisie ar trebui să se numere cel puţin doi reprezentanţi ai 
personalului medico-sanitar şi ai pacienţilor. Acest lucru s-ar înscrie în precedentul stabilit 
de următoarele comitete EMEA: Comitetul pentru produsele medicamentoase orfane, 
Comitetul pediatric şi Comitetul pentru terapii avansate. 

Amendamentul 73
Oreste Rossi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul (CE) nr.726/2004
Articolul 61a - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă are 
următoarea componenţă:

1. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă are 
următoarea componenţă:

a) zece membri şi zece membri supleanţi
numiţi de Consiliul de administraţie pe 
baza propunerilor autorităţilor naţionale 
competente;

a) un membru titular şi un membru 
supleant din fiecare stat membru, numiţi 
de autoritatea naţională competentă de 
comun acord cu Consiliul de 
administraţie;

b) cinci membri şi cinci membri supleanţi 
numiţi de Comisie pe baza unei invitaţii 
publice de manifestare a interesului, după 

b) şapte membri şi şapte membri supleanţi 
numiţi de Comisie, printre care cel puţin 
un reprezentant al personalului medico-
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consultarea Parlamentului European. sanitar şi cel puţin un reprezentant al 
pacienţilor, pe baza unei invitaţii publice 
de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European.

Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Comisia poate adapta numărul membrilor 
şi al membrilor supleanţi ţinând cont de 
cerinţele tehnice şi ştiinţifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
precizată la articolul 87 alineatul (2a).

Or. it

Justificare

Pentru a spori transparenţa procesului de farmacovigilenţă şi a eficientiza activitatea 
comitetului de evaluare a riscurilor în materie de farmacovigilenţă, doi dintre cei şapte 
membri numiţi de Comisie (precum şi supleanţii) trebuie să fie reprezentanţi ai personalului 
medico-sanitar şi ai pacienţilor. Acest lucru s-ar înscrie în precedentul stabilit de Comitetul 
pentru produsele medicamentoase orfane, Comitetul pediatric şi Comitetul pentru terapii 
avansate, toate aceste comitete aparţinând EMEA. De asemenea, componenţa comisiei de 
evaluare a riscurilor privind farmacovigilenţa trebuie să fie stabilită în mod cert şi 
transparent).

Amendamentul 74
Crescenzio Rivellini

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul (CE) nr.726/2004
Articolul 61a - alineatul (1) - punctul ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un reprezentant (şi un supleant) din 
partea Grupului de lucru cu pacienţii şi 
consumatorii din cadrul EMEA şi un 
reprezentant (şi un supleant) din partea 
Grupului de lucru cu personalul medico-
sanitar din cadrul EMEA.
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Or. it

Justificare

Este important să se facă uz de serviciile tuturor experţilor existenţi la nivelul EMEA pentru a 
facilita punerea în aplicare a propunerii. Prezenţa reprezentanţilor tuturor părţilor implicate 
reflectă cerinţele de garanţie şi de transparenţă impuse de protejarea sănătăţii şi a bunăstării 
cetăţenilor.

Amendamentul 75
Peter Liese

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 61a - alineatul (1) - punctul ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un reprezentant (şi un supleant) din 
partea Grupului de lucru cu pacienţii şi 
consumatorii din cadrul EMEA şi un 
reprezentant (şi un supleant) din partea 
Grupului de lucru cu personalul medico-
sanitar din cadrul EMEA.

Or. en

Justificare

Este important să se facă uz de serviciile tuturor experţilor existenţi la nivelul EMEA pentru a 
facilita punerea în aplicare a propunerii.

Amendamentul 76
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 61a - alineatul (1) - punctul ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un reprezentant din partea Grupului
de lucru cu pacienţii şi consumatorii şi un 
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reprezentant din partea Grupului de lucru 
pentru cadrele medicale.

Or. ro

Amendamentul 77
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 61a - alineatul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Reprezentanţii autorităţilor naţionale 
competente au dreptul să participe la toate 
reuniunile Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă 
pentru a facilita coordonarea 
corespunzătoare între sarcinile Agenţiei şi 
activitatea autorităţilor naţionale 
competente. Aceştia pot oferi clarificări 
sau informaţii, în cazul în care sunt 
invitaţi să o facă, dar nu încearcă să 
influenţeze discuţiile.

6. Reprezentanţii autorităţilor naţionale 
competente au dreptul să participe la toate 
reuniunile Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă şi 
să participe la discuţii pentru a facilita 
coordonarea corespunzătoare între sarcinile 
Agenţiei şi activitatea autorităţilor 
naţionale competente. 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 61a - alineatul (1).

Amendamentul 78
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 15 - litera (b)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 62 - alineatul (2) - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre transmit Agenţiei, laolaltă 
cu menţionarea calificărilor acestora şi a 

„Statele membre transmit Agenţiei, laolaltă 
cu menţionarea calificărilor acestora şi a 
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domeniul lor de specializare, numele 
experţilor naţionali cu experienţă 
confirmată în evaluarea medicamentelor şi 
care ar fi dispuşi să îşi desfăşoare 
activitatea în grupuri de lucru sau în 
grupuri ştiinţifice consultative ori în oricare 
dintre comitetele precizate la articolul 56 
alineatul (1).”

domeniul lor de specializare, numele 
experţilor naţionali cu experienţă 
confirmată în evaluarea medicamentelor, 
precum şi gradul lor de independenţă faţă 
de firmele farmaceutice, şi care ar fi 
dispuşi să îşi desfăşoare activitatea în 
grupuri de lucru sau în grupuri ştiinţifice 
consultative ori în oricare dintre comitetele 
precizate la articolul 56 alineatul (1).” 

Or. en

Justificare

Câteva cazuri de decizii care au fost modificare ca urmare a stabilirii noilor grupuri de 
experţi indică necesitatea unei abordări mai precaute în ceea ce priveşte existenţa unor
interese între experţi şi firmele farmaceutice. Declararea acestor legături nu este suficientă 
pentru a-i elibera pe experţi de presiune.

Amendamentul 79
Michèle Rivasi

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 18 - litera (b)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 67 - alineatul (4)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru efectuarea 
activităţilor respective de către Agenţie.”

„4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acestea primesc 
finanţare publică adecvată, pe măsura 
sarcinilor conferite.”

Or. en

Justificare

Este important ca activităţile de farmacovigilenţă să fie finanţate în continuare din fonduri 
publice pentru a evita conflictele de interese. Textul vechiului alineat (4) ar trebui menţinut.



AM\803329RO.doc 51/56 PE438.413v01-00

RO

Amendamentul 80
Anne Delvaux

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 18 - litera (b)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 67 - alineatul (4)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru efectuarea 
activităţilor respective de către Agenţie.”

„4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acestea primesc 
finanţare publică adecvată, pe măsura 
sarcinilor conferite.”

Or. en

Amendamentul 81
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 18 - litera (b)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 67 - alineatul (4)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Activităţile în legătură cu 
farmacovigilenţa, funcţionarea reţelelor de 
comunicaţii şi supravegherea pieţei se află 
sub controlul permanent al consiliului de 
administraţie pentru a garanta 
independenţa Agenţiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru efectuarea 
activităţilor respective de către Agenţie.

4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acestea primesc 
finanţare publică adecvată, pe măsura 
sarcinilor conferite Acest fapt nu 
împiedică prelevarea indirectă de resurse 
suplimentare necesare pentru efectuarea 
activităţilor respective de către Agenţie, cu 
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condiţia garantării stricte a independenţei 
acesteia.

Or. fr

Justificare

Stricta independenţă financiară a activităţilor de farmacovigilenţă trebuie să fie garantată. 
Prin urmare, este de dorit evitarea perceperii de taxe directe care pot crea o relaţie de „plată 
pentru serviciile prestate”.

Amendamentul 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1- punctul 18a (nou)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 80a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Se inserează următorul articol:
Articolul 80a

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă pot introduce recurs împotriva 
rapoartelor de evaluare sau opiniilor 
Comitetului menţionat la articolul 56 
alineatul (1) punctul (aa) din prezentul 
regulament, în vederea revizuirii deciziilor 
acestuia prin intermediul unui organism 
al Agenţiei independent de comitetele 
acesteia. Măsurile şi procedurile adecvate 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control precizată la 
articolul 87 alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Noile prevederi vor duce la reducerea numărului de proceduri desfăşurate în conformitate cu
articolul 31 din Directiva 2001/83/CE. Întrucât cadrul legal actual garantează interacţiunea 
dintre titularii autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi autorităţile competente şi dreptul celor 
dintâi de a introduce recurs, ar trebui garantată, de asemenea, existenţa unui proces echitabil,
instituind astfel noua procedură la nivelul CERF. Prin urmare, posibilitatea de a introduce 
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recurs ar trebui stabilită în cadrul EMA pentru a garanta existenţa unui proces echitabil. 
Acest lucru este important în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii care nu dispun de 
mijloacele financiare pentru a deferi cazul instanţei de judecată.

Amendamentul 83
Corinne Lepage

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1- punctul 20a (nou)
Regulamentul CE/726/2004
Articolul 107 - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a). La articolul 107, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. În cazul unei evaluări unice a 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranţa, referitoare la mai multe 
autorizaţii de introducere pe piaţă, în 
conformitate cu articolul 107e alineatul 
(1), care nu include nici o autorizaţie de 
introducere pe piaţă acordată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
726/2004, grupul de coordonare, în 
termen de 30 de zile de la data primirii 
raportului elaborat de Comitetul 
consultativ de evaluare a riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă, examinează
raportul şi emite un aviz cu privire la
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
retragerea autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă în cauză, stabilind inclusiv termenul 
de punere în aplicare a avizului. Avizul 
este publicat în mod neîntârziat, 
menţionându-se punctele de vedere 
minoritare.

Or. xm
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Amendamentul 84
János Áder

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cererea de includere a unui rezumat al 
informaţiilor de bază necesare pentru 
utilizarea medicamentului în siguranţă şi 
eficient în rezumatul caracteristicilor 
produsului şi în prospectul însoţitor,
prevăzut la articolul 11 litera 3a şi la 
articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din 
Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 în 
temeiul articolului 9 alineatul (4) literele 
(a) şi (d) din regulamentul menţionat, se 
aplică în cazul unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă eliberate înainte de 
data stabilită la articolul 3 al doilea alineat 
din prezentul regulament, începând cu 
prima din următoarele două date: data 
prelungirii autorizaţiei sau trei ani de la 
data stabilită la articolul 3 al doilea alineat 
din prezentul regulament.

1. Cererea prevăzută la articolul 11 litera 
3a şi la articolul 59 alineatul (1) litera (aa) 
din Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, de includere în 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
în prospectul însoţitor a menţiunii 
conform căreia medicamentul se află sub 
monitorizare strictă sau că informaţii noi 
trebuie indicate în mod adecvat, care se 
aplică medicamentelor autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) literele (a) şi (d) din regulamentul 
menţionat, se aplică în cazul unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă eliberate 
înainte de data stabilită la articolul 3 al 
doilea alineat din prezentul regulament,
începând cu prima din următoarele două 
date: data prelungirii autorizaţiei sau trei 
ani de la data stabilită la articolul 3 al 
doilea alineat din prezentul regulament.

Or. hu

Justificare

Nu există nici un motiv pentru care informaţiile esenţiale ar trebui afişate în mod separat, 
întrucât citirea în întregime a rezumatului caracteristicilor produsului şi a prospectului 
însoţitor ar trebui să fie suficientă pentru a oferi pacientului şi doctorului informaţiile
necesare în vederea utilizării eficiente şi sigure a produsului. Un rezumat al informaţiilor 
esenţiale poate duce la apariţia unei practici prin care pacienţii şi doctorii se concentrează 
doar asupra informaţiilor conţinute în chenarul negru, fapt care ar împiedica în cele din 
urmă utilizarea în siguranţă a medicamentelor.
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Amendamentul 85
Philippe Juvin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cererea de includere a unui rezumat al 
informaţiilor de bază necesare pentru 
utilizarea medicamentului în siguranţă şi 
eficient în rezumatul caracteristicilor 
produsului şi în prospectul însoţitor, 
prevăzut la articolul 11 litera 3a şi la 
articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din 
Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) literele (a) şi (d) din regulamentul 
menţionat, se aplică în cazul unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
eliberate înainte de data stabilită la 
articolul 3 al doilea alineat din prezentul 
regulament, începând cu prima din 
următoarele două date: data prelungirii 
autorizaţiei sau trei ani de la data stabilită 
la articolul 3 al doilea alineat din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unui rezumat al informaţiilor esenţiale este inutilă (rezumatul caracteristicilor 
produsului - SPC- fiind el însuşi o sinteză a informaţiilor importante), întrucât acesta poate 
crea confuzii în rândul pacienţilor (aceştia din urmă pot omite o parte din informaţiile 
importante cuprinse în SPC, însă nu şi cele din rezumatul informaţiilor esenţiale), precum şi 
probleme de înţelegere (de exemplu, în cazul informaţiilor publicate în mai multe limbi). 
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Amendamentul 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cererea de includere a unui rezumat al 
informaţiilor de bază necesare pentru 
utilizarea medicamentului în siguranţă şi 
eficient în rezumatul caracteristicilor 
produsului şi în prospectul însoţitor,
prevăzut la articolul 11 litera 3a şi la 
articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din 
Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 în 
temeiul articolului 9 alineatul (4) literele 
(a) şi (d) din regulamentul menţionat, se 
aplică în cazul unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă eliberate înainte de 
data stabilită la articolul 3 al doilea alineat 
din prezentul regulament, începând cu 
prima din următoarele două date: data 
prelungirii autorizaţiei sau trei ani de la 
data stabilită la articolul 3 al doilea alineat 
din prezentul regulament.

1. Cererea prevăzută la articolul 11 litera 
3a şi la articolul 59 alineatul (1) litera (aa) 
din Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 în 
temeiul articolului 9 alineatul (4) literele 
(a) şi (d) din regulamentul menţionat, se 
aplică în cazul unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă eliberate înainte de 
data stabilită la articolul 3 al doilea alineat 
din prezentul regulament, începând cu 
prima din următoarele două date: data 
prelungirii autorizaţiei sau trei ani de la 
data stabilită la articolul 3 al doilea alineat 
din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Crearea unei secţiuni pentru „informaţiile cheie” în cadrul rezumatului caracteristicilor 
produsului şi a prospectului însoţitor, pare a fi contraproductivă. Într-adevăr, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor reprezintă deja un rezumat al aşa-
numitelor informaţii esenţiale. Prin urmare, adăugarea unei noi secţiuni cu „informaţii 
cheie” ar modifica restul rezumatului caracteristicilor produsului şi al prospectului însoţitor 
acolo unde informaţiile importante sunt deja incluse. Există riscul ca pacientul sau 
personalul medico-sanitar să se concentreze doar pe secţiunea referitoare la „informaţiile
cheie”, neglijând în mod eronat alte secţiuni. În plus, adăugarea unei noi secţiuni ar spori 
complexitatea şi lungimea prospectului însoţitor şi a rezumatului caracteristicilor produsului, 
fapt care ar putea descuraja citirea acestora. Cu toate acestea, astfel de informaţii ar trebui 
furnizate pacienţilor. Acest aspect este abordat în Directiva 2001/83/CE.


