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Amendamentul 27
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi erorile de medicaţie şi 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul 
de medicamente.

(5) Din motive de claritate, ar trebui 
introdusă definiţia „erorii de medicaţie”,
pentru a se asigura faptul că incidentele 
evitabile, neintenţionate şi 
necorespunzătoare, care au ca rezultat o 
reacţie adversă, rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, precum şi erorile de medicaţie şi 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
intră sub incidenţa prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 28
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu
acoperă numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi erorile de medicaţie şi 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul 
de medicamente. 

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta 
acoperă efectele toxice şi neprevăzute 
rezultate nu numai din utilizarea autorizată 
a medicamentelor în doze normale, ci şi 
din erorile de medicaţie şi utilizările care 
nu sunt prevăzute în rezumatul 
caracteristicilor produsului, inclusiv 
întrebuinţarea greşită sau abuzul de 
medicamente. 

Or. en
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Justificare

Propunerea introduce definiţia reacţiei adverse suspectate ca modalitate de includere a 
raportării reacţiilor adverse care apar ca urmare a altor utilizări ale produsului, care nu 
sunt prevăzute în termenii autorizaţiei de introducere pe piaţă, inclusiv a erorilor de 
medicaţie. Prin urmare, claritatea este necesară în ceea ce priveşte contextul în care erorile 
de medicaţie urmează să fie raportate; erorile de medicaţie de raportat sunt cele care sunt 
bănuite că au condus la o reacţie adversă suspectată; propunerea nu recomandă utilizarea 
sistemului de farmacovigilenţă pentru a culege informaţii cu privire la erorile de medicaţie în 
general. 

Amendamentul 29
Crescenzio Rivellini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi erorile de medicaţie şi 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul 
de medicamente.

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi pe cele rezultate din erorile 
de medicaţie şi din utilizările care nu sunt 
prevăzute în rezumatul caracteristicilor 
produsului, inclusiv întrebuinţarea greşită 
sau abuzul de medicamente.

Or. it

Justificare

Propunerea introduce definiţia reacţiei adverse suspecte ca modalitate de includere a 
raportării reacţiilor adverse care apar ca urmare a altor utilizări ale produsului, care nu 
sunt prevăzute în termenii autorizaţiei de introducere pe piaţă, inclusiv a erorilor de 
medicaţie. Prin urmare, claritatea este necesară în ceea ce priveşte contextul în care erorile 
de medicaţie urmează să fie raportate; erorile de medicaţie de raportat sunt cele care sunt 
bănuite că au condus la o reacţie adversă suspectată; propunerea nu recomandă utilizarea 
sistemului de farmacovigilenţă pentru a culege informaţii cu privire la erorile de medicaţie în 
general.
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Amendamentul 30
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi erorile de medicaţie şi 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul 
de medicamente.

eliminat

Or. fr

Justificare

Modificarea definiţiei nu este justificată, trebuind să fie reţinută definiţia cea mai obişnuită 
acceptată la nivel internaţional (definiţia adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) şi de Conferinţa Internaţională privind Armonizarea (ICH)). Pe de altă parte, pare 
adecvat să se prezinte definiţii paralele ale conceptelor de eroare de medicaţie şi de 
întrebuinţare greşită, care intră sub incidenţa noii definiţii propuse de Comisie, dar care nu 
solicită aceeaşi reacţie. 

Amendamentul 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Poluarea apelor şi a solurilor cu 
reziduuri farmaceutice constituie o nouă 
problemă de mediu şi o nouă preocupare 
de sănătate publică. Sunt necesare măsuri 
care să vizeze reducerea impactului 
potenţial negativ în special asupra apei de 
suprafaţă, a apei subterane, a apei 
potabile şi a sănătăţii publice. Prin 
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urmare, trebuie, de asemenea, să se ia o 
serie de măsuri pentru a monitoriza 
efectele ecologice negative ale 
medicamentelor asupra sănătăţii publice 
sau a mediului. Acest lucru nu trebuie să 
conducă la retragerea autorizaţiei pentru 
medicamentele necesare pentru tratarea 
bolilor care pun viaţa în pericol sau a 
bolilor grave.

Or. en

Amendamentul 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cercetarea trebuie promovată pentru 
a dezvolta medicamente mai specifice, 
astfel încât să se evite efectele secundare 
pentru pacienţi şi să se combată efectele 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 33
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Substanţele farmaceutice sunt active 
din punct de vedere biologic asupra 
omului, datorită proprietăţilor lor inerente 
şi sunt adesea concepute astfel încât 
acestea să rămână neschimbate în timpul 
trecerii lor prin corpul uman. Această 
stabilitate înseamnă că ele persistă de 
asemenea în afara corpului uman, ceea ce 
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poate crea probleme de mediu, care, la 
rândul lor, pot afecta sănătatea publică.
În scopul remedierii poluării apelor şi a 
solurilor cu reziduuri de produse 
farmaceutice, efectele nedorite asupra 
mediului ar trebui să fie incluse în 
evaluarea raportului riscuri/beneficii.
Mai mult decât atât, autorităţile 
competente ar trebui să monitorizeze 
efectele negative asupra mediului ale 
medicamentelor, în vederea reevaluării 
raportului riscuri/beneficii.

Or. en

Justificare

Problema reziduurilor farmaceutice în mediu este bine cunoscută. Nu este doar o chestiune 
legată de protecţia mediului, ci şi de sănătate publică prin intermediul mediului. Cu toate 
acestea, efectele ecologice ale medicamentelor nu fac nici acum parte din evaluarea 
raportului riscuri/beneficii pentru autorizarea medicamentelor. Agenţia Europeană de Mediu 
(2010), Agenţia pentru medicamente din Suedia (2009) şi Consiliul consultativ asupra 
mediului din Germania (2007) susţin că efectele ecologice ar trebui luate în considerare în 
acordarea autorizaţiilor. 

Amendamentul 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă ar trebui să instituie un sistem de 
farmacovigilenţă în vederea asigurării 
monitorizării şi supravegherii unuia sau 
mai multora dintre medicamentele sale 
autorizate, înregistrat într-un dosar 
standard al sistemului de farmacovigilenţă 
accesibil în permanenţă în vederea 
inspecţiei. Autorităţile competente ar trebui 
să preia sarcina supravegherii acestor 
sisteme. Prin urmare, împreună cu cererea 
de autorizaţie de introducere pe piaţă ar 

(6) Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă ar trebui să instituie un sistem de 
farmacovigilenţă în vederea asigurării 
monitorizării şi supravegherii unuia sau 
mai multora dintre medicamentele sale 
autorizate, înregistrat într-un dosar 
standard al sistemului de farmacovigilenţă 
accesibil în permanenţă în vederea 
inspecţiei. Autorităţile competente ar trebui 
să preia sarcina supravegherii acestor 
sisteme. Prin urmare, împreună cu cererea 
de autorizaţie de introducere pe piaţă ar 
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trebui prezentat un rezumat al sistemului 
de farmacovigilenţă, iar acesta ar trebui să 
includă o trimitere la site-ul internet unde 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă este păstrat şi unde acesta 
poate fi accesat pentru inspecţie.

trebui prezentat un rezumat al sistemului 
de farmacovigilenţă, iar acesta ar trebui să 
includă o trimitere la site-ul internet unde 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă este păstrat şi unde acesta 
poate fi accesat pentru inspecţie de către 
autorităţile competente.

Or. fr

Justificare

Autorităţile competente ar trebui să fie în măsură să verifice dosarul permanent de 
farmacovigilenţă, iar acest lucru ar trebui afirmat în mod clar. 

Amendamentul 35
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Planificarea farmacovigilenţei pentru 
fiecare medicament individual de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
ar trebui să se desfăşoare în cadrul unui 
sistem de gestionare a riscurilor şi ar trebui 
să fie proporţională cu riscurile 
identificate, riscurile potenţiale şi nevoia 
de informaţii suplimentare referitoare la 
medicamentul respectiv. De asemenea, ar 
trebui să se prevadă ca orice măsuri 
esenţiale conţinute de un sistem de 
gestionare a riscurilor să fie incluse sub 
formă de condiţii în autorizaţia de 
introducere pe piaţă.

(7) Planificarea farmacovigilenţei pentru 
fiecare medicament individual de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
ar trebui să se desfăşoare, de asemenea, în 
cadrul unui sistem de gestionare a 
riscurilor şi ar trebui să fie proporţională cu 
riscurile identificate, riscurile potenţiale şi 
nevoia de informaţii suplimentare 
referitoare la medicamentul respectiv. De 
asemenea, ar trebui să se prevadă ca orice 
măsuri esenţiale conţinute de un sistem de 
gestionare a riscurilor să fie incluse sub 
formă de condiţii în autorizaţia de 
introducere pe piaţă. În cazul în care 
condiţiile incluse în autorizaţia de 
introducere pe piaţă nu sunt respectate 
până la termenul relevant, autorităţile 
competente ar trebui să aibă competenţa 
şi resursele adecvate pentru a suspenda 
sau revoca imediat autorizaţia de 
introducere pe piaţă.

Or. en
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Justificare

Sistemele de gestionare a riscurilor se adaugă farmacovigilenţei, ele nu înlocuiesc 
farmacovigilenţa standard. Experienţa demonstrează că în numeroase cazuri în care 
societăţile trebuiau să realizeze studii de siguranţă post-autorizare, acestea nu şi-au 
îndeplinit obligaţia. Consecinţa este că medicii şi pacienţii nu sunt siguri dacă anumite 
medicamente esenţiale folosite pentru tratarea unor afecţiuni, cum ar fi cancerul şi afecţiunile 
cardiace, sunt într-adevăr benefice. Din acest motiv, este esenţial să se introducă cerinţe mai 
stricte în legislaţie pentru a garanta că societăţile farmaceutice finalizează studiile promise.

Amendamentul 36
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) Dacă, în cazul unei afecţiuni netratate,
un medicament este autorizat sub rezerva 
obligaţiei de a efectua un studiu de 
siguranţă post-autorizare sau în cazul în 
care există condiţii sau restricţii privind 
utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, care ar trebui 
identificate printr-un simbol specific pe 
ambalajul exterior şi printr-o propoziţie 
explicativă corespunzătoare în prospect,
iar o listă cu aceste medicamente, pusă la 
dispoziţia publicului, ar trebui actualizată 
de către Agenţia Europeană pentru 
Medicamente instituită prin Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 31 martie 
2004 de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. en
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Justificare

Atenţionările speciale în cazul medicamentelor supuse unei monitorizări stricte vor ajuta atât 
cadrele medicale, cât şi pacienţii să identifice medicamentele noi aflate sub supraveghere 
intensivă şi ar creşte gradul de sensibilizare al acestora în ceea ce priveşte raportarea 
reacţiilor adverse care ar putea apărea, aşa cum a recomandat deja Institutul de Medicină al 
SUA în raportul său din 2006. Această măsură poate fi îmbunătăţită în continuare prin 
adăugarea unei pictograme pe cutie, ca de exemplu triunghiul negru (...) foarte cunoscut şi 
utilizat deja în unele state membre.

Amendamentul 37
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este
autorizat sub rezerva obligaţiei de a 
efectua un studiu de siguranţă post-
autorizare sau în cazul în care există
condiţii sau restricţii privind utilizarea 
sigură şi eficientă a medicamentului, 
respectivul medicament ar trebui să fie 
supus unei monitorizări stricte pe piaţă. 
Pacienţii şi cadrele medicale ar trebui să fie 
încurajaţi să raporteze toate reacţiile 
adverse suspectate la medicamentele 
respective, iar o listă cu aceste 
medicamente, pusă la dispoziţia publicului, 
ar trebui actualizată de către Agenţia 
Europeană pentru Medicamente instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) În cazul medicamentelor nou 
autorizate şi al medicamentelor care sunt 
autorizate sub rezerva obligaţiei de a 
efectua un studiu de siguranţă post-
autorizare sau sub supuse unor condiţii sau 
restricţii privind utilizarea sigură şi 
eficientă a medicamentului, respectivul 
medicament ar trebui să fie supus unei 
monitorizări stricte pe piaţă. Pacienţii şi 
cadrele medicale ar trebui să fie încurajaţi 
să raporteze toate reacţiile adverse 
suspectate la toate medicamentele nou 
autorizate pe piaţă pentru mai puţin de 3 
ani, identificate ca atare prin includerea 
unui triunghi negru şi a unei propoziţii 
explicative corespunzătoare în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi pe 
prospectul de informare destinat 
pacientului, iar o listă cu aceste 
medicamente, pusă la dispoziţia publicului, 
ar trebui actualizată de către Agenţia 
Europeană pentru Medicamente instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
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de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. en

Amendamentul 38
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
continue pe piaţă. Întrucât se aplică 
tuturor medicamentelor, pacienţii şi 
cadrele medicale ar trebui să fie încurajaţi 
să raporteze toate reacţiile adverse 
suspectate la medicamentele respective, iar 
o listă cu aceste medicamente, pusă la 
dispoziţia publicului, ar trebui actualizată 
de către Agenţia Europeană pentru 
Medicamente instituită prin Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 31 martie 
2004 de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. en

Justificare

Există o problemă gravă privind conformitatea, cu consecinţe serioase pentru sănătatea 
pacienţilor şi cu efecte împovărătoare asupra sistemelor de sănătate naţionale. Astfel de 
indicaţii stricte ar putea descuraja în continuare pacienţii să se conformeze tratamentului şi 
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ar putea afecta indirect raportarea unor posibile reacţii adverse pentru produsele ce nu sunt 
incluse în această categorie. Pacienţii şi cadrele medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse posibile.

Amendamentul 39
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) În cazul medicamentelor nou 
autorizate sau al unui medicament care 
este autorizat sub rezerva obligaţiei de a 
efectua un studiu de siguranţă post-
autorizare sau în cazul în care există 
condiţii sau restricţii privind utilizarea 
sigură şi eficientă a medicamentului, 
respectivul medicament ar trebui să fie 
supus unei monitorizări stricte pe piaţă. 
Pacienţii şi cadrele medicale ar trebui să fie 
încurajaţi să raporteze toate reacţiile 
adverse suspectate la toate medicamentele 
nou autorizate pe piaţă pentru mai puţin 
de 3 ani, identificate ca atare prin 
includerea unui triunghi negru şi a unei 
propoziţii explicative corespunzătoare în 
rezumatul caracteristicilor produsului, în 
partea exterioară a ambalajului şi pe 
prospectul de informare destinat 
pacientului, iar o listă cu aceste 
medicamente, pusă la dispoziţia publicului, 
ar trebui actualizată de către Agenţia 
Europeană pentru Medicamente instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. en
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Justificare

Avertismentele speciale în cazul tuturor produselor nou autorizate, precum şi al 
medicamentelor strict monitorizate vor ajuta atât cadrele medicale, cât şi pacienţii să 
identifice medicamentele nou autorizate pe piaţă pentru o perioadă de mai puţin de trei ani şi 
ar creşte gradul de conştientizare al acestora în ceea ce priveşte raportarea oricăror reacţii 
adverse care ar putea apărea.

Amendamentul 40
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Este deosebit de important 
ca un sistem consolidat de 
farmacovigilenţă să nu ducă la acordarea 
prematură a autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă. Pacienţii şi cadrele medicale ar 
trebui să fie încurajaţi să raporteze toate 
reacţiile adverse suspectate la 
medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. en
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Justificare

Este deosebit de important să se garanteze că întărirea sistemului de farmacovigilenţă nu 
duce la acordarea de autorizări premature.

Amendamentul 41
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Este deosebit de important 
ca un sistem consolidat de 
farmacovigilenţă să nu conducă la 
acordarea prematură a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. en

Justificare

Este deosebit de important să se garanteze că întărirea sistemului de farmacovigilenţă nu 
duce la acordarea de autorizări premature.
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Amendamentul 42
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Este important ca o 
consolidare a sistemului de 
farmacovigilenţă să nu conducă la 
acordarea prematură de autorizaţii de 
piaţă. Pacienţii şi cadrele medicale ar 
trebui să fie încurajaţi să raporteze toate 
reacţiile adverse suspectate la 
medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare ‘Agenţia’).

Or. ro
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Amendamentul 43
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul ar 
trebui să conţină o rubrică specială privind 
informaţiile esenţiale referitoare la 
medicament, precum şi informaţii privind 
minimizarea riscurilor şi maximizarea 
beneficiilor medicamentului.

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul ar 
trebui să conţină, pentru toate 
medicamentele cu excepţia celor 
menţionate la articolele 10, 10a şi 10c, 14, 
16 şi 16a din Directiva 2001/83/CE, o 
rubrică specială privind informaţiile 
esenţiale referitoare la medicament, 
precum şi informaţii privind minimizarea 
riscurilor şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă excepţii pentru anumite categorii de medicamente cu un profil de 
siguranţă deosebit de ridicat. Acest lucru prezintă o deosebită importanţă economică în cazul 
medicamentelor homeopatice, având în vedere companiile farmaceutice care le produc, 
majoritatea fiind IMM-uri. Sarcina de reglementare şi administrativă legată de 
farmacovigilenţă ar trebui să fie proporţională şi eficientă şi, astfel, limitată la măsurile 
necesare în acest scop, în special în ceea ce priveşte medicamentele homeopatice.

Amendamentul 44
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul ar 

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante referitoare
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul ar 
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trebui să conţină o rubrică specială privind 
informaţiile esenţiale referitoare la 
medicament, precum şi informaţii privind 
minimizarea riscurilor şi maximizarea 
beneficiilor medicamentului.

trebui să conţină o rubrică specială în care 
să se prezinte beneficiile şi posibilele 
efecte negative ale medicamentului, 
precum şi informaţii destinate asigurării 
unei utilizări sigure şi eficiente.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu explică în mod clar ce tip de informaţii urmează să fie oferite 
pacientului. Amendamentul clarifică acest lucru.

Amendamentul 45
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul ar trebui să conţină o rubrică 
specială privind informaţiile esenţiale 
referitoare la medicament, precum şi 
informaţii privind minimizarea riscurilor 
şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unui rezumat al informaţiilor esenţiale nu este necesară (rezumatul 
caracteristicilor produsului – SPC – este el însuşi un rezumat al informaţiilor importante), 
reprezentând o potenţială sursă de confuzie pentru pacienţi (care ar putea pierde informaţii 
importante cuprinse în SPC, dar nu în rezumatul informaţiilor esenţiale), şi ar putea crea 
probleme de lizibilitate (de exemplu acesta este cazul prospectelor publicate în mai multe 
limbi). 
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Amendamentul 46
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul ar trebui să conţină o rubrică 
specială privind informaţiile esenţiale 
referitoare la medicament, precum şi 
informaţii privind minimizarea riscurilor 
şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

(10) În termen de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă, după consultări cu organizaţiile 
de pacienţi, consumatori şi cadre 
medicale, cu statele membre şi alte părţi 
interesate, Parlamentului European şi 
Consiliului un raport de evaluare cu 
privire la lizibilitatea rezumatelor 
referitoare la caracteristicile produsului şi 
prospectele însoţitoare.

În urma unei analize a datelor de mai sus 
şi dacă este necesar, Comisia prezintă 
propuneri vizând îmbunătăţirea 
prezentării şi conţinutului rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi a 
prospectelor însoţitoare, pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
folositoare de informare pentru publicul 
larg şi personalul medical.

Or. en

Justificare

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Amendamentul 47
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul ar trebui să conţină o rubrică 
specială privind informaţiile esenţiale 
referitoare la medicament, precum şi 
informaţii privind minimizarea riscurilor 
şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

(10) În termen de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă, după consultări cu organizaţiile 
de pacienţi, consumatori şi cadre 
medicale, cu statele membre şi alte părţi 
interesate, Parlamentului European şi 
Consiliului un raport de evaluare cu 
privire la lizibilitatea rezumatelor 
referitoare la caracteristicile produsului şi 
prospectele însoţitoare.

În urma examinării acestor date, Comisia 
prezintă, dacă este cazul, propuneri de 
îmbunătăţire a modului de prezentare şi a 
conţinutului rezumatelor referitoare la 
caracteristicile produsului şi prospectele 
însoţitoare pentru a garanta că acestea 
reprezintă o sursă valoroasă de informaţii 
pentru publicul larg şi cadrele medicale.

Or. en

Justificare

Introducerea unui rezumat este problematică, cu atât mai mult cu cât elementele sale nu sunt 
definite. Presupune riscul ca pacienţii să citească doar această parte, când ei ar trebui să 
citească prospectul în întregime. Problemele legate de lizibilitatea prospectului nu sunt 
soluţionate prin adăugarea unui rezumat. În locul acestuia, ele ar trebui rezolvate printr-o 
revizuire a datelor menţionate în prospect.
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Amendamentul 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul ar 
trebui să conţină o rubrică specială privind 
informaţiile esenţiale referitoare la 
medicament, precum şi informaţii privind 
minimizarea riscurilor şi maximizarea 
beneficiilor medicamentului.

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul ar 
trebui să conţină o rubrică specială în care 
să se prezinte beneficiile şi posibilele 
efecte negative ale medicamentului, 
precum şi informaţii destinate asigurării 
unei utilizări sigure şi eficiente.

Or. de

Amendamentul 49
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul ar trebui să conţină o rubrică 
specială privind informaţiile esenţiale 
referitoare la medicament, precum şi 
informaţii privind minimizarea riscurilor şi 
maximizarea beneficiilor medicamentului.

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor să aibă acces la informaţiile 
relevante referitoare la medicamentele 
utilizate, ar trebui să fie, de asemenea, 
disponibilă, pe lângă rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospect, o 
trimitere la existenţa unui site internet 
sau a unei linii telefonice gratuite, puse la 
dispoziţie de autorităţile competente şi/sau 
de titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, cuprinzând, pentru fiecare produs, 
o rubrică specială privind informaţiile 
esenţiale referitoare la medicament, 
precum şi informaţii privind minimizarea 
riscurilor şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.
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Or. fr

Justificare

Pare a fi contraproductivă crearea unei noi secţiuni „informaţii esenţiale” în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor. Rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul însoţitor reprezintă deja un rezumat al informaţiilor considerate ca fiind esenţiale. 
Pe de altă parte, un rezumat al informaţiilor ar putea fi disponibil pe un site internet oficial. 

Amendamentul 50
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă, după consultări cu organizaţiile 
de pacienţi, consumatori şi cadre
medicale, cu statele membre şi alte părţi 
interesate, Parlamentului European şi 
Consiliului un raport de evaluare cu 
privire la lizibilitatea rezumatelor 
referitoare la caracteristicile produsului şi 
prospectele însoţitoare în statele membre.
În urma examinării datelor de mai sus, 
Comisia prezintă, dacă este cazul, 
propuneri vizând îmbunătăţirea 
prezentării şi conţinutului rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi a 
prospectelor însoţitoare, pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
folositoare de informare pentru publicul 
larg şi cadrele medicale.

Or. en

Justificare

Această consultare ar trebui să înceapă fără întârziere. Îmbunătăţirea lizibilităţii, a clarităţii 
şi a caracterului comprehensibil ale SPC şi PIL în statele membre ar trebui să constituie 
aspectul principal pe care să se axeze o viitoare propunere de modificare a legislaţiei 
comunitare, în ceea ce priveşte informaţiile oferite pacienţilor cu privire la medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă. 
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Amendamentul 51
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Comisia prezintă, fără întârziere şi 
în colaborare cu EMEA, în urma 
consultărilor cu organizaţiile de pacienţi 
şi consumatori, de medici şi de farmacişti, 
organizaţii de asigurări sociale de 
sănătate, statele membre şi alte părţi 
interesate, Parlamentului European şi 
Consiliului un raport de evaluare privind 
lizibilitatea rezumatelor caracteristicilor 
produsului şi a prospectelor însoţitoare, 
precum şi valoarea acestora pentru 
publicul larg şi personalul medico-
sanitar. În urma examinării datelor de 
mai sus, Comisia prezintă, după caz, 
propuneri vizând îmbunătăţirea 
prezentării şi conţinutului rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi a 
prospectelor însoţitoare, pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
folositoare de informare pentru publicul 
larg şi cadrele medicale.

Or. en

Amendamentul 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În termen de 24 de luni de la 
publicarea acestei directive în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
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Consiliului un raport de evaluare cu 
privire la relevanţa rezumatelor 
caracteristicilor produsului şi a 
prospectelor însoţitoare pentru nevoile 
pacienţilor şi ale cadrelor medicale. Pe 
baza acestuia, Comisia emite, în funcţie 
de necesităţi, recomandări legale şi/sau 
propuneri în vederea îmbunătăţirii 
acestor două documente.

Or. fr

Justificare

În prezent, rezumatul caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor nu par a satisface pe 
deplin nevoile pacienţilor şi ale cadrelor medicale. Ţinând seama de schimbările survenite în 
practicile, cunoştinţele şi solicitările pacienţilor şi cadrelor medicale, ar fi cazul ca Comisia 
să realizeze un studiu al modului în care aceste două documente sunt utilizate şi prezentate. 

Amendamentul 53
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vederea asigurării unui nivel 
echivalent de competenţe ştiinţifice al 
factorilor de decizie din domeniul 
farmacovigilenţei, atât la nivel comunitar 
cât şi la nivel naţional, grupul de 
coordonare ar trebui, în îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la farmacovigilenţă, 
să se poată baza pe consiliere din partea 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă al 
Agenţiei.

(13) În vederea asigurării unui nivel 
echivalent de competenţe ştiinţifice al 
factorilor de decizie din domeniul 
farmacovigilenţei, atât la nivel comunitar 
cât şi la nivel naţional, grupul de 
coordonare ar trebui, în îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la farmacovigilenţă, 
să se poată baza pe consiliere din partea 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
raportului riscuri-beneficii în materie de 
farmacovigilenţă al Agenţiei.

Or. fr

Justificare

Denumirea de "Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă” este prea restrictivă şi nu ţine seama de necesitatea analizării raportului 
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riscuri/beneficii pentru un medicament, insistând asupra analizei în mod separat a riscului. 
Sfera de aplicare a Comitetului acoperă totuşi „orice aspect referitor la farmacovigilenţă” 
[Propunere de regulament, articolul 1 punctul (12)].

Amendamentul 54
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să opereze un 
sistem de farmacovigilenţă care să 
colecteze informaţii utile pentru 
supravegherea medicamentelor, inclusiv 
informaţii privind reacţiile adverse 
suspectate la medicamente, întrebuinţarea
greşită, abuzul de medicamente şi erorile
de medicaţie, asigurând calitatea acestuia 
prin urmărirea cazurilor de reacţii adverse 
suspectate la medicamente.

(16) Statele membre ar trebui să opereze un 
sistem de farmacovigilenţă care să 
colecteze informaţii utile pentru 
supravegherea medicamentelor, inclusiv 
informaţii privind reacţiile adverse 
suspectate la medicamente, apărute în 
urma unor condiţii normale de utilizare, a 
utilizării autorizate, întrebuinţării greşite, 
abuzului de medicamente şi erorilor de 
medicaţie, asigurând calitatea acestuia prin 
urmărirea cazurilor de reacţii adverse 
suspectate la medicamente.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei produce confuzie şi ar putea fi clarificată pentru a confirma că sistemul 
de farmacovigilenţă ar trebui utilizat pentru a colecta informaţii cu privire la toate reacţiile 
adverse suspectate la medicamente – nu numai cele apărute în urma întrebuinţării greşite, 
abuzului de medicamente şi erorilor de medicaţie. 

Amendamentul 55
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a consolida coordonarea 
resurselor între statele membre, un stat 
membru ar trebui să fie autorizat să 
delege anumite sarcini legate de 

(17) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil pentru supravegherea 
reacţiilor adverse care apar pe teritoriul 
său. Pentru a consolida nivelul de 
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farmacovigilenţă către alt stat membru. expertiză în materie de farmacovigilenţă,
statele membre ar trebui încurajate să 
organizeze cursuri de formare şi să 
realizeze periodic schimburi de informaţii 
şi de expertiză.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie pe deplin responsabil pentru depistarea şi urmărirea 
oricăror reacţii adverse produse de un medicament comercializat pe teritoriul său. 

Amendamentul 56
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a consolida coordonarea 
resurselor între statele membre, un stat 
membru ar trebui să fie autorizat să 
delege anumite sarcini legate de 
farmacovigilență către alt stat membru.

(17) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil pentru detectarea şi 
urmărirea evenimentelor indezirabile care 
se petrec pe teritoriul său. Pentru a 
consolida nivelul de expertiză în domeniul 
farmacovigilenţei, statele membre ar 
trebui să fie încurajate să organizeze 
formări şi un schimb periodic de 
informaţii şi de expertiză.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie responsabil în întregime pentru detectarea şi urmărirea 
oricărui eveniment indezirabil legat de un medicament comercializat pe propriul teritoriu.

Amendamentul 57
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a simplifica raportarea (18) Pentru a simplifica raportarea 
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reacţiilor adverse suspectate, titularii
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacţii adverse numai către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”).

reacţiilor adverse suspectate, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă ar 
trebui să raporteze aceste reacţii numai 
autorităţilor competente ale statelor 
membre în care au apărut şi statele 
membre ar trebui să raporteze aceste reacţii 
adverse direct către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”).

Orice schimbare în baza naţională de date 
ar trebui imediat şi în mod automat 
reflectată în baza de date Eudravigilance.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie informat pe deplin şi fără întârziere de reacţiile adverse 
la medicamente care apar pe teritoriul său. Statele membre ar trebui să aibă un acces direct 
la rapoartele detaliate privind reacţiile adverse la medicamente, pentru a evita pierderea 
informaţiilor clinice care ar pune în pericol analiza ştiinţifică. Statele membre ar trebui să fie 
responsabile de înregistrarea rapoartelor în baza de date Eudravigilance, pentru a garanta 
calitatea acesteia. 

Amendamentul 58
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacţiilor adverse suspectate, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacţii adverse numai către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare «baza de 

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacţiilor adverse suspectate şi a permite 
statelor membre să aibă acces la aceleaşi 
informaţii în mod simultan, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacţii adverse numai către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
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date Eudravigilance»). litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare «baza de 
date Eudravigilance»). Din această 
perspectivă şi pentru a atinge obiectivele 
menţionate mai sus, statele membre nu ar 
trebui să impună cerinţe suplimentare 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă în legătură cu raportarea promptă şi 
cu regularitate a reacţiilor adverse 
suspectate. 

Or. fr

Justificare

Pentru a atinge obiectivele UE şi a facilita transmiterea informaţiilor şi armonizarea 
monitorizării, statele membre nu ar trebui să impună cerinţe suplimentare care nu sunt 
justificate din punct de vedere ştiinţific. 

Amendamentul 59
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacţiilor adverse suspectate, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi
statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacţii adverse numai către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare ‘baza de 
date Eudravigilance’).

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacţiilor adverse suspectate, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă ar 
trebui să raporteze aceste reacţii adverse
numai statelor membre, iar statele 
membre ar trebui să raporteze aceste reacţii 
adverse direct către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare ‘baza de 
date Eudravigilance’).

Orice schimbare în baza naţională de date 
ar trebui să se reflecteze imediat şi în mod 
automat în baza de date Eudravigilance.
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Baza de date Eudravigilance şi baza 
naţională de date ar trebui să fie pe deplin 
interoperabile.

Or. en

Justificare

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Amendamentul 60
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacţiilor adverse suspectate, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacţiilor adverse suspectate, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
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statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacţii adverse numai către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare ‘baza de 
date Eudravigilance’).

statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacţii adverse numai către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilenţă 
şi către reţeaua de prelucrare a datelor 
menţionată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare ‘baza de 
date Eudravigilance’). Baza de date 
Eudravigilance ar trebui să notifice 
simultan şi electronic statelor membre în 
cauză rapoartele depuse de titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie avertizate pe cale electronică atunci când titularii unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă transmit către Eudravigilance rapoarte privind reacţii 
adverse suspectate care au fost identificate pe teritoriul lor, ca mijloc de control suplimentar 
care să asigure că autorităţile naţionale competente nu trec cu vederea sau ignoră aceste 
informaţii.

Amendamentul 61
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru o mai bună transparenţă a 
procesului de farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să creeze şi să întreţină 
portaluri internet privind siguranţa. În 
acelaşi scop, titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă ar trebui să prevină 
autorităţile în legătură cu anunţurile
referitoare la siguranţă pe care 
intenţionează să le facă, iar autorităţile ar 
trebui să se anunţe reciproc în legătură cu 
astfel de anunţuri.

(19) Pentru o mai bună transparenţă a 
procesului de farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să creeze şi să întreţină 
portaluri internet privind siguranţa. În 
acelaşi scop, titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă ar trebui să prezinte
autorităţilor anunţuri referitoare la 
siguranţă pentru autorizare prealabilă, iar 
autorităţile ar trebui să se anunţe reciproc 
în legătură cu astfel de anunţuri.

Or. en
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Justificare

Este important să se garanteze că orice informaţii referitoare la medicamente furnizate de 
societăţi publicului larg nu au scop de promovare. Principiul validării prealabile a 
informaţiilor se aplică deja prospectelor însoţitoare, campaniilor publice şi, de asemenea, în 
propunerile de informare a publicului general privind medicamentele eliberate pe bază de 
reţetă medicală aflate în dezbatere în prezent şi, pentru a asigura consecvenţă, ar trebui 
aplicat şi farmacovigilenţei. 

Amendamentul 62
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru o mai bună transparenţă a 
procesului de farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să creeze şi să întreţină 
portaluri internet privind siguranţa. În 
acelaşi scop, titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă ar trebui să prevină 
autorităţile în legătură cu anunţurile
referitoare la siguranţă pe care 
intenţionează să le facă, iar autorităţile ar 
trebui să se anunţe reciproc în legătură cu 
astfel de anunţuri.

(19) Pentru o mai bună transparenţă a 
procesului de farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să creeze şi să întreţină 
portaluri internet privind siguranţa. 
Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă ar trebui să fie obligaţi să prezinte 
autorităţilor anunţurile referitoare la 
siguranţă pe care intenţionează să le 
difuzeze pentru autorizare prealabilă. În 
urma unei astfel de cereri, autorităţile ar 
trebui să se anunţe reciproc fără întârziere
în legătură cu astfel de anunţuri referitoare 
la siguranţă.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că orice informaţii referitoare la medicamente furnizate de 
societăţi publicului larg nu au scop de promovare. Principiul validării prealabile a 
informaţiilor se aplică deja prospectelor însoţitoare, campaniilor publice şi, de asemenea, în 
propunerile de informare a publicului general privind medicamentele eliberate pe bază de 
reţetă medicală aflate în dezbatere în prezent şi, pentru a asigura consecvenţă, ar trebui 
aplicat şi informaţiilor privind farmacovigilenţa.
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Amendamentul 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Raportarea prin intermediul 
cadrelor medicale ar trebui încurajată 
mai ales în situaţiile în care contribuţia 
acestora ar putea fi esenţială pentru 
înţelegerea reacţiilor adverse. În vederea 
facilitării acestei raportări, accesul 
cadrelor medicale la datele privind 
medicaţia cuprinse în fişa medicală a 
pacientului ar trebui facilitat, în 
conformitate cu nomele privind protecţia 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze importanţa cadrului medical ca gardian în domeniul 
raportării legate de farmacovigilenţă.

Amendamentul 64
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Raportarea prin intermediul 
cadrelor medicale ar trebui încurajată 
mai ales în situaţiile în care contribuţia 
acestora ar putea fi esenţială pentru 
înţelegerea importanţei reacţiei adverse şi, 
în astfel de cazuri, a reacţiei adverse 
legate de erorile de medicaţie.
În vederea facilitării acestei raportări, 
accesul cadrelor medicale la datele 
privind medicaţia cuprinse în fişa 
medicală a pacientului ar trebui facilitat.
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Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze importanţa cadrului medical ca gardian în domeniul 
raportării legate de farmacovigilenţă. În plus, pentru a asista mai bine identificarea corectă a 
posibilelor erori de medicaţie care duc la reacţii adverse suspectate, este deosebit de 
important ca doctorii şi farmaciştii să aibă acces la fişa de medicaţie a pacienţilor, 
respectând pe deplin normele privind protecţia datelor cu caracter personal.

Amendamentul 65
Crescenzio Rivellini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Raportarea de către cadrele 
medicale ar trebui încurajată mai ales în 
situaţiile în care contribuţia acestora este 
esenţială pentru înţelegerea importanţei 
reacţiei adverse şi a reacţiilor adverse 
rezultate din erorile de medicaţie. Pentru 
a facilita acest tip de raportare şi pentru 
a-i proteja pe cetăţeni, datele cuprinse în 
fişele medicale ale pacienţilor ar trebui să 
fie accesibile cadrelor medicale.

Or. it

Justificare

Este important să se sublinieze rolul activ al cadrelor medicale în raportarea legată de 
farmacovigilenţă. În plus, pentru a facilita o identificare mai exactă a posibilelor erori de 
medicaţie care au ca rezultat reacţii adverse suspecte, este deosebit de important ca doctorii 
şi farmaciştii să aibă acces la fişele medicale ale pacienţilor, respectând, în acelaşi timp, 
legislaţia privind viaţa privată şi protecţia datelor cu caracter personal, într-un climat de 
cooperare reciprocă cu rezultate dovedite.
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Amendamentul 66
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cerinţele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa ar 
trebui să fie proporţionale cu riscurile 
prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranţa ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar 
raportarea sistematică nu ar trebui să fie 
obligatorie pentru medicamente generice, 
medicamente cu utilizare medicală bine 
stabilită, medicamente cu consimţământ 
informat, medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiţionale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătăţii publice, 
autorităţile ar trebui să solicite rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru asemenea medicamente în cazul în 
care este necesară evaluarea riscurilor 
acestora sau reexaminarea caracterului 
adecvat al informaţiilor despre produs.

(22) Cerinţele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa ar 
trebui să fie proporţionale cu riscurile 
prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranţa ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar 
rapoartele ar trebui să fie solicitate la 
intervale mai lungi pentru medicamente 
generice, medicamente cu utilizare 
medicală bine stabilită, medicamente cu 
consimţământ informat, medicamente 
homeopatice sau medicamente tradiţionale 
din plante înregistrate în mod 
corespunzător. Cu toate acestea, în 
interesul sănătăţii publice, autorităţile ar 
trebui să solicite rapoarte periodice 
actualizate privind siguranţa pentru 
asemenea medicamente la intervale 
specifice în cazul în care este necesară 
evaluarea riscurilor acestora sau 
reexaminarea caracterului adecvat al 
informaţiilor despre produs. 

Or. fr

Justificare

The exclusion of certain types of medicinal product from the periodic safety update report 
system (generic versions of medicinal products, medicinal products whose active ingredients 
have been well established in medical use for at least ten years, certain homeopathic 
medicinal products, certain traditional herbal medicinal products, etc.) could cause 
problems. In the case of generics, if the original product is no longer on the market, there will 
no longer be a periodic report available for these medicinal products. Furthermore, adverse 
reactions may appear long after the product is marketed (as with DiAntalvic). There cannot
therefore be any exclusion in principle for certain medicinal products, but a longer interval is 
acceptable. 
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Amendamentul 67
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cerinţele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa ar 
trebui să fie proporţionale cu riscurile 
prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranţa ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar 
raportarea sistematică nu ar trebui să fie 
obligatorie pentru medicamente generice, 
medicamente cu utilizare medicală bine 
stabilită, medicamente cu consimţământ 
informat, medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiţionale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătăţii publice, 
autorităţile ar trebui să solicite rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru asemenea medicamente în cazul în 
care este necesară evaluarea riscurilor 
acestora sau reexaminarea caracterului 
adecvat al informaţiilor despre produs.

(22) Cerinţele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa ar 
trebui să fie proporţionale cu riscurile 
prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranţa ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar 
raportarea sistematică ar trebui solicitată
pentru medicamente generice, 
medicamente cu utilizare medicală bine 
stabilită, medicamente cu consimţământ 
informat, medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiţionale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătăţii publice, 
autorităţile ar trebui să solicite rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru asemenea medicamente în cazul în 
care este necesară evaluarea riscurilor 
acestora sau reexaminarea caracterului 
adecvat al informaţiilor despre produs.

Or. fr

Justificare

Efectele unui medicament pot varia în funcţie de compoziţia sa sau de modul său de fabricare 
şi, din acest motiv, toate medicamentele ar trebui să facă obiectul publicării unor rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa.
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Amendamentul 68
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
Asigurarea finanţării adecvate a 
activităţilor de farmacovigilenţă ar trebui 
să fie posibilă prin colectarea de taxe. Cu 
toate acestea, gestionarea acestor fonduri 
colectate ar trebui să fie supusă 
controlului permanent al autorităţilor 
competente naţionale, în vederea 
garantării independenţei acestora.

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 

Or. en

Justificare

Activitatea de farmacovigilenţă ar trebui finanţată public nu numai pentru a-i garanta 
independenţa, dar şi pentru că statele membre ar trebui să fie pe deplin responsabile pentru 
farmacovigilenţă (şi din punctul de vedere al finanţării), întrucât acestea suportă costurile 
legate de efectele secundare atât în materie de morbiditate, cât şi în materie de mortalitate. 
Potrivit Comisiei Europene, „se estimează că 5 % din spitalizări sunt provocate de reacţii 
adverse la medicamente, 5 % din pacienţii spitalelor suferă de o reacţie adversă la 
medicamente, iar reacţiile adverse la medicamente reprezintă a cincea cauză de mortalitate 
în spitale.”

Amendamentul 69
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
Asigurarea finanţării adecvate a 

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
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activităţilor de farmacovigilenţă ar trebui 
să fie posibilă prin colectarea de taxe. Cu 
toate acestea, gestionarea acestor fonduri 
colectate ar trebui să fie supusă 
controlului permanent al autorităţilor 
competente naţionale, în vederea 
garantării independenţei acestora.

Or. en

Justificare

Activitatea de farmacovigilenţă ar trebui finanţată public nu numai pentru a-i garanta 
independenţa, dar şi pentru că statele membre ar trebui să fie pe deplin responsabile pentru 
farmacovigilenţă (şi din punctul de vedere al finanţării), întrucât acestea suportă costurile 
legate de efectele secundare atât în materie de morbiditate, cât şi în materie de mortalitate. 
Potrivit Comisiei Europene, „se estimează că 5 % din spitalizări sunt provocate de reacţii 
adverse la medicamente, 5 % din pacienţii spitalelor suferă de o reacţie adversă la 
medicamente, iar reacţiile adverse la medicamente reprezintă a cincea cauză de mortalitate 
în spitale.”

Amendamentul 70
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
Asigurarea finanţării adecvate a 
activităţilor de farmacovigilenţă ar trebui 
să fie posibilă prin colectarea de taxe. Cu 
toate acestea, gestionarea acestor fonduri 
colectate ar trebui să fie supusă 
controlului permanent al autorităţilor 
competente naţionale, în vederea 
garantării independenţei acestora.

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 

Or. en
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Amendamentul 71
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice 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. 
Pentru a depista, evalua, înţelege şi 
preveni reacţiile adverse, pentru a 
identifica şi a lua măsuri în vederea 
reducerii riscurilor şi a creşterii 
beneficiilor medicamentelor în 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. Respectivul 
obiectiv prezintă un interes public 
important care poate fi justificat dacă 
datele identificabile privind sănătatea 
sunt prelucrate numai atunci când acest 
lucru este necesar şi părţile implicate 
evaluează o astfel de necesitate în fiecare 
etapă a procesului de farmacovigilenţă.
1JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en
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Justificare

Propunerea se referă la informaţiile cu caracter personal extrem de sensibile care ar trebui 
pe deplin protejate. A se vedea, de asemenea, avizul Autorităţii europene pentru protecţia 
datelor din aprilie 2009.

Amendamentul 72
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punctul 11 se înlocuieşte cu următorul 
text: 

Eliminat

" (11) Reacţie adversă: un răspuns nociv 
şi neintenţionat determinat de un 
medicament"

Or. en

Justificare

Se propune reluarea formulării iniţiale (articolul 1 punctul 11 din Directiva 2001/83/CE 
consolidată, care este definiţia utilizată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi de 
Conferinţa Internaţională privind Armonizarea (ICH) pentru produse comercializate) care 
precizează clar că se referă la condiţii normale de utilizare şi care evită confuzia cu situaţiile 
de întrebuinţare greşită sau de abuz. 

Amendamentul 73
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un 
medicament“.

„(11) Reacţie adversă la medicamente: un 
răspuns nociv şi neintenţionat determinat 
de un medicament“.
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Or. de

Justificare

Termenul „Nebenwirkung”(„efect secundar”) ar trebui înlocuit cu termenul tehnic mai 
precis şi utilizat în prezent la nivel internaţional „unerwünschte Arzneimittelwirkung”. 
Acesta corespunde termenului englezesc "reacţie adversă la medicamente“.

Amendamentul 74
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un medicament

11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un 
medicament, şi care apare în doze utilizate 
în mod normal în corpul uman pentru 
profilaxie, diagnoză sau terapia unei boli 
sau pentru restaurarea, corectarea sau 
modificarea unei funcţii fiziologice.

Or. fr

Justificare

Modificarea definiţiei nu este justificată, trebuind să fie reţinută definiţia cea mai obişnuită 
acceptată la nivel internaţională (definiţia adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) şi de Conferinţa Internaţională privind Armonizarea (ICH)). Pe de altă parte, ar 
părea adecvat să se prezinte definiţii paralele ale conceptelor de eroare de medicaţie şi de 
întrebuinţare greşită, care sunt acoperite de noua definiţie propusă de Comisie, dar care nu 
solicită aceeaşi reacţie. 

Amendamentul 75
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un medicament

(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un medicament 
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şi care apare în doze utilizate în mod 
normal în corpul uman în conformitate 
cu rezumatul caracteristicilor produsului 
pentru profilaxie, diagnoză sau terapie, 
sau modificarea funcţiei fiziologice;
11a) utilizarea neautorizată a 
medicamentelor: utilizarea unui 
medicament care nu este conformă cu 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
incluzând erori de medicaţie, şi este 
însoţită de efecte nocive care sunt 
neintenţionate;

Or. en

Justificare

Pentru evaluarea acestor două tipuri de efecte nocive şi neintenţionate cauzate de utilizarea 
unui medicament, este important să se poată face diferenţa între utilizarea conformă cu 
rezumatul caracteristicilor produsului şi utilizarea neconformă cu rezumatul caracteristicilor 
produsului (utilizarea neautorizată şi erori de medicaţie). Evaluarea va duce la reacţii 
diferite din partea autorităţilor competente: erorile de medicaţie pot duce la avertismente 
suplimentare, dar nu la retragerea sau suspendarea autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
contrar reacţiilor adverse.

Amendamentul 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un 
medicament.

(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un 
medicament, şi care apare în doze utilizate 
în mod normal în corpul uman pentru 
profilaxie, diagnoză sau terapia unei boli 
sau pentru restaurarea, corectarea sau 
modificarea unei funcţii fiziologice.

Or. en

Justificare

Este importantă utilizarea unei terminologii coerente la nivel mondial. Definiţiile utilizate în 
CE ar trebui să fie identice cu definiţiile stabilite de ICH sau OMS. Definiţia termenului 
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„reacţie adversă” nu este conformă cu definiţia OMS. Actuala definiţie CE a reacţiei adverse 
este conformă cu OMS şi ar trebui păstrată datorită faptului că este legată de doze în 
conformitate cu autorizaţia de introducere pe piaţă. În caz contrar, nu este posibil să se 
stabilească ce este „neintenţionat”.

Amendamentul 77
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un 
medicament.“

„(11) Reacţie adversă la medicamente: un 
răspuns nociv şi neintenţionat determinat 
de un medicament“

Or. de

Justificare

Termenul „Nebenwirkung“ („efect secundar“) ar trebui înlocuit cu termenul tehnic mai 
precis şi utilizat în prezent la nivel internaţional „unerwünschte Arzneimittelwirkung“.
Acesta corespunde termenului în limba engleză „reacţie adversă la medicamente“.

Amendamentul 78
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(11) Reacţie adversă: un răspuns nociv şi 
neintenţionat determinat de un 
medicament. “

„(11) Reacţie adversă la medicamente: un 
răspuns nociv şi neintenţionat determinat 
de un medicament. “

Or. de

Justificare

Termenul „Nebenwirkung”(„efect secundar“) ar trebui înlocuit cu termenul tehnic mai precis 
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şi utilizat în prezent la nivel internaţional „unerwünschte Arzneimittelwirkung“. Acesta 
corespunde termenului în limba engleză „reacţie adversă la medicamente“.

NB: Dacă acest amendament se adoptă, modificări corespunzătoare vor trebui efectuate în 
restul directivei şi în Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Amendamentul 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul punct:
11a. Eroare de medicaţie: Un răspuns 
care nu constituie o reacţie adversă, ci se 
datorează erorilor şi utilizărilor unui 
medicament care nu sunt prevăzute în 
rezumatul autorizat al caracteristicilor 
produsului, incluzând utilizarea 
necorespunzătoare şi abuzul de 
medicamente.

Or. en

Justificare

Este important să se obţină informaţii şi despre erorile de medicaţie, dar acestea trebuie 
diferenţiate de reacţiile adverse. Este de înţeles că este important pentru autorităţi să obţină 
informaţii despre erorile de medicaţie. Reacţia adversă afectează de obicei prospectul 
însoţitor şi rezumatul caracteristicilor produsului, neexistând niciun motiv de a reflecta 
erorile de medicaţie în cuprinsul acestor documente.

Amendamentul 80
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul punct:
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“(13a) Efect ecologic advers: Un efect 
nedorit asupra mediului sau a sănătăţii 
publice prin intermediul mediului unui 
medicament sau al produselor de 
degradare”.

Or. en

Justificare

Substanţele farmaceutice sunt excretate de către pacienţii aflaţi sub tratament medical. Ele 
trec adesea de instalaţiile de epurare a apelor uzate şi pot polua apa de suprafaţă, apele 
subterane sau chiar apa potabilă. Efectele adverse de mediu trebuie abordate în cadrul 
legislaţiei privind substanţele farmaceutice. Prin urmare, este necesară o definiţie a efectului 
advers de mediu.

Amendamentul 81
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

„14. Reacţie adversă suspectată: o reacţie 
adversă pentru care nu poate fi exclusă o 
legătură de cauzalitate între eveniment şi 
medicament. “

„14. Suspectare a unei reacţii adverse la 
medicamente: un efect nedorit pentru care 
nu poate fi exclusă o legătură de cauzalitate 
între eveniment şi medicament. “

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul depus la articolul 1 punctul 11.

Amendamentul 82
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

„14. Reacţie adversă suspectată: o reacţie 
adversă pentru care nu poate fi exclusă o 

„14. Suspectare a unei reacţii adverse la 
medicamente: un efect nedorit pentru care 
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legătură de cauzalitate între eveniment şi 
medicament. “

nu poate fi exclusă o legătură de cauzalitate 
între eveniment şi medicament. “

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul depus la articolul 1 punctul 11.

Amendamentul 83
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

„14. Reacţie adversă suspectată: o reacţie 
adversă pentru care nu poate fi exclusă o 
legătură de cauzalitate între eveniment şi 
medicament.“

„14. Suspectare a unei reacţii adverse la 
medicamente: un efect nedorit pentru care 
nu poate fi exclusă o legătură de cauzalitate 
între eveniment şi medicament.“

Or. de

Justificare

Termenul "Nebenwirkung" ("efect secundar") ar trebui înlocuit cu termenul tehnic mai precis 
şi utilizat în prezent la nivel internaţional "unerwünschte Arzneimittelwirkung". Acesta 
corespunde termenului în limba engleză "reacţie adversă la medicamente".

Amendamentul 84
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

“(14) Reacţie adversă suspectată: o 
reacţie adversă pentru care nu poate fi 
exclusă o legătură de cauzalitate între
eveniment şi medicament.”;

"(14) Eroare de medicaţie: Orice 
eveniment sau incident neintenţionat şi 
neadecvat evitabil, care a dus sau ar fi 
putut duce la un efect advers, în condiţiile 
în care medicaţia era sub controlul unui 
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cadru medical, pacient sau consumator. 
Erorile de medicaţie care duc la efecte 
adverse ar trebui, în scopul raportării, să 
fie considerate reacţii adverse".

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, ar trebui introdusă definiţia „erorii de medicaţie”, pentru a se 
asigura faptul că incidentele evitabile, neintenţionate şi necorespunzătoare, care au ca 
rezultat o reacţie adversă, rezultate din utilizarea autorizată a medicamentelor în doze 
normale, precum şi erorile de medicaţie şi utilizările care nu sunt prevăzute în rezumatul 
caracteristicilor produsului, sunt acoperite de prezenta directivă (a se vedea considerentul 5).

Amendamentul 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se introduce următorul punct:
14a) Efect ecologic advers: Acesta se 
referă la un efect nociv pentru sănătatea 
populaţiei sau mediu, în special în apa de 
suprafaţă, apele subterane şi apa potabilă, 
legat de prezenţa în mediu a substanţelor 
farmaceutice sau a produselor de
degradare ale acestora, sau a unor 
amestecuri de substanţe farmaceutice şi 
produse de degradare aferente.

Or. en

Justificare

Substanţele farmaceutice sunt excretate prin urină de către pacienţii aflaţi sub tratament 
medical. Ele trec de instalaţiile de epurare a apelor uzate şi poluează apa de suprafaţă şi 
apele subterane. În cazul în care substanţele farmaceutice ajung la puţuri de apă de la 
robinet, ele constituie, de asemenea, o ameninţare la adresa sănătăţii publice. În mediul
acvatic, ele pot cauza efecte nocive asupra florei şi faunei. Prin urmare, efectele adverse de 
mediu trebuie acoperite în raport cu legislaţia privind farmacovigilenţa. Prin urmare, este 
necesară o definiţie a efectului advers de mediu.
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Amendamentul 86
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(15) Studiu de siguranţă post-autorizare: 
orice studiu referitor la un medicament 
autorizat, efectuat cu scopul identificării, 
caracterizării sau cuantificării riscurilor din 
punct de vedere al siguranţei, confirmând
profilul de siguranţă al medicamentului, 
sau cu scopul de a măsura eficienţa 
măsurilor de gestionare a riscurilor. ";

"(15) Studiu de farmacovigilenţă post-
autorizare: orice studiu referitor la un 
medicament autorizat rapid din motive de 
sănătate publică în lipsa unei alternative 
terapeutice sau efectuat la cererea 
autorităţilor medicale după introducerea 
pe piaţă a medicamentului, efectuat cu 
scopul identificării, caracterizării sau 
cuantificării riscurilor de reacţii adverse 
sau cu scopul evaluării profilului 
reacţiilor adverse ale medicamentului, sau 
al reevaluării raportului său 
riscuri/beneficii sau cu scopul de a măsura 
eficienţa măsurilor de gestionare a 
riscurilor. ";

Or. en

Justificare

Un studiu post-autorizare are ca scop monitorizarea reacţiilor adverse al medicamentului la 
om. Formularea utilizată trebuie să reflecte mai bine realitatea scopului acestor studii post-
autorizare. Studiile de siguranţă post-autorizare nu trebuie să servească la obţinerea cu mai 
multă uşurinţă a autorizaţiilor de introducere pe piaţă fără o evaluare suficientă. 

Amendamentul 87
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punctul 15 se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat
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"Studiu de siguranţă post-autorizare: 
orice studiu referitor la un medicament 
autorizat, efectuat cu scopul identificării, 
caracterizării sau cuantificării riscurilor 
din punct de vedere al siguranţei, 
confirmând profilul de siguranţă al 
medicamentului, sau cu scopul de a 
măsura eficienţa măsurilor de gestionare 
a riscurilor. ”;

Or. en

Amendamentul 88
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(15) Studiu de siguranţă post-autorizare: 
orice studiu referitor la un medicament 
autorizat, efectuat cu scopul identificării, 
caracterizării sau cuantificării riscurilor din 
punct de vedere al siguranţei, confirmând 
profilul de siguranţă al medicamentului, 
sau cu scopul de a măsura eficienţa 
măsurilor de gestionare a riscurilor.”;

" (15) Studiu de farmacovigilenţă post-
autorizare: orice studiu referitor la un 
medicament autorizat rapid din motive de 
sănătate publică în lipsa unei alternative 
terapeutice sau efectuat la cererea 
autorităţilor medicale după introducerea 
pe piaţă a medicamentului, efectuat cu 
scopul identificării, caracterizării sau 
cuantificării riscurilor de reacţii adverse 
sau cu scopul evaluării profilului 
reacţiilor adverse ale medicamentului şi a 
raportului său riscuri/beneficii sau cu 
scopul de a măsura eficienţa măsurilor de 
gestionare a riscurilor. "

Or. en

Justificare

Un studiu post-autorizare are ca scop monitorizarea reacţiilor adverse ale medicamentului la 
om. Acesta nu au ca scop monitorizarea „siguranţei post-autorizare”. Studiile de siguranţă 
post-autorizare nu trebuie să servească la obţinerea cu mai multă uşurinţă a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă fără o evaluare suficientă. 
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Amendamentul 89
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punctul 28a se înlocuieşte cu 
următorul text: 
“(28a) Raportul riscuri/beneficii: 
O evaluare a efectelor terapeutice pozitive 
ale medicamentului în raport cu riscurile 
definite la punctul 28.”

Or. en

Justificare

Problema reziduurilor farmaceutice în mediu este bine cunoscută. Nu este doar o chestiune 
legată de protecţia mediului, ci şi de sănătate publică prin intermediul mediului. Cu toate 
acestea, efectele ecologice ale medicamentelor nu fac nici acum parte din evaluarea 
raportului riscuri/beneficii pentru autorizarea medicamentelor. Agenţia Europeană de Mediu 
(2010), Agenţia pentru medicamente din Suedia (2009) şi Consiliul consultativ asupra 
mediului din Germania (2007) susţin că efectele ecologice ar trebui luate în considerare în 
acordarea autorizaţiilor. 

Amendamentul 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) punctul 28a se înlocuieşte cu 
următorul text:
“(28a) Raportul riscuri/beneficii: 
O evaluare a efectelor terapeutice pozitive 
ale medicamentului în raport cu riscurile 
definite la punctul 28.”

Or. en
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Justificare

Scopul amendamentului este de a include „riscul pentru mediu” în evaluarea raportului 
riscuri/beneficii. Această includere este deja la îndemână în legislaţia pentru medicamentele 
veterinare, iar includerea în legislaţia privind medicamentele pentru om este recomandată în 
Raportul tehnic al Agenţiei europene de mediu nr. 1/2010. Scopul principal este de a proteja 
sănătatea publică, fără a pune în pericol accesul la medicamentele vitale pentru pacienţi.

Amendamentul 91
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activităţi de farmacovigilenţă şi 
intervenţii menite să identifice, să 
caracterizeze, să prevină sau să minimizeze
riscurile în legătură cu un medicament, 
inclusiv evaluarea eficienţei acestor 
intervenţii.

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activităţi şi intervenţii de 
farmacovigilenţă specifice menite să 
cuantifice sau să prevină riscurile în 
legătură cu un medicament, inclusiv 
evaluarea eficienţei acestor intervenţii sau 
să identifice din timp noi riscuri.

Or. en

Justificare

Toate medicamentele disponibile pe piaţa europeană trebuie să fie monitorizate serios de 
sistemul de farmacovigilenţă general, a cărui eficacitate trebuie îmbunătăţită atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional. Un sistem de gestionare a riscurilor nu trebuie să aibă ca 
scop „să identifice riscurile unui medicament”. Acesta este rolul evaluării pre-AIP. Un sistem 
de gestionare a riscurilor trebui să permită prevenirea riscurilor deja identificate în urma 
evaluării pre-AIP şi să identifice cât mai curând posibil noi riscuri.

Amendamentul 92
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un (28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
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set de activităţi de farmacovigilenţă şi 
intervenţii menite să identifice, să 
caracterizeze, să prevină sau să 
minimizeze riscurile în legătură cu un 
medicament, inclusiv evaluarea eficienţei 
acestor intervenţii.

set de activităţi şi intervenţii de 
farmacovigilenţă specifice menite să 
cuantifice sau să prevină riscurile în 
legătură cu un medicament, inclusiv 
evaluarea eficienţei acestor intervenţii sau 
să identifice din timp noi riscuri.

Or. en

Amendamentul 93
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activităţi de farmacovigilenţă şi 
intervenţii menite să identifice, să 
caracterizeze, să prevină sau să 
minimizeze riscurile în legătură cu un 
medicament, inclusiv evaluarea eficienţei 
acestor intervenţii.

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activităţi şi intervenţii de 
farmacovigilenţă specifice menite să 
cuantifice sau să prevină riscurile în 
legătură cu un medicament, inclusiv 
evaluarea eficienţei acestor intervenţii sau 
să identifice din timp noi riscuri.

Or. en

Justificare

Toate medicamentele disponibile pe piaţa europeană trebuie să fie monitorizate serios de 
sistemul de farmacovigilenţă general, a cărui eficacitate trebuie îmbunătăţită atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional. Un sistem de gestionare a riscurilor nu trebuie să aibă ca 
scop „să identifice riscurile unui medicament”. Acesta este rolul evaluării pre-AIP. Un sistem 
de gestionare a riscurilor trebui să permită prevenirea riscurilor deja identificate în urma 
evaluării pre-AIP.

Amendamentul 94
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28c) Sistem de farmacovigilenţă: un 
sistem utilizat de titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă şi de statele membre 
pentru a îndeplini sarcinile şi 
responsabilităţile enumerate la titlul IX şi 
menite să monitorizeze siguranţa 
medicamentelor autorizate şi să detecteze
orice variaţie a raportului riscuri/beneficii.

(28c) Sistem de farmacovigilenţă: un 
sistem care permite titularilor
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
statelor membre să îşi îndeplinească
sarcinile şi responsabilităţile enumerate la 
titlul IX:

(a) să colecteze informaţii utile pentru 
supravegherea medicamentelor, în special 
în privinţa reacţiilor adverse la om, 
inclusiv în caz de întrebuinţare greşită, 
abuz şi eroare de medicaţie; şi
(b) să evalueze ştiinţific aceste informaţii 
în scopul de a detecta orice variaţie a 
raportului riscuri/beneficii al 
medicamentelor autorizate.

Or. en

Justificare

Ar trebui reluată formularea iniţială (articolul 102 din Directiva 2001/83/CE consolidată), 
care preciza clar sarcinile acoperite de un sistem de farmacovigilenţă (colectarea 
informaţiilor şi evaluarea ştiinţifică). Farmacovigilenţa este o disciplină ştiinţifică 
observaţională al cărei scop este de a monitoriza reacţiile adverse ale medicamentelor la 
oameni. Nu este concepută pentru a monitoriza „siguranţa medicamentelor” (o expresie 
ambiguă „orientată către medicament” în loc de a fi „orientată către pacient”). 

Amendamentul 95
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28c) Sistem de farmacovigilenţă: un 
sistem utilizat de titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă şi de statele membre 
pentru a îndeplini sarcinile şi 
responsabilităţile enumerate la titlul IX şi 
menite să monitorizeze siguranţa 

(28c) Sistem de farmacovigilenţă: un 
sistem care face posibilă:
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medicamentelor autorizate şi să detecteze 
orice variaţie a raportului 
riscuri/beneficii.

a) colectarea informaţiilor utile pentru 
supravegherea medicamentelor, în special 
în privinţa reacţiilor adverse la om, 
inclusiv în caz de întrebuinţare greşită, 
abuz şi eroare de medicaţie;
b) evaluarea ştiinţifică a acestor 
informaţii în scopul de a detecta orice 
variaţie a raportului riscuri/beneficii al 
medicamentelor autorizate; 
c) pentru titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă şi statele membre,
îndeplinirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor enumerate la titlul IX 

Or. fr

Justificare

O revenire la definiţia unui sistem de farmacovigilenţă, astfel cum a fost definit anterior în 
Directiva 2001/83/CE, având în vedere că propunerea Comisiei nu menţionează sarcinile de 
colectare a informaţiilor şi de evaluare ştiinţifică.

Amendamentul 96
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctele 32a, 32b şi 32c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduc următoarele puncte 32a, 
32b şi 32c:
(32a) Eroare de medicaţie: omiterea sau 
acţiunea neintenţionată în materie de 
medicaţie, care poate fi cauza unui risc 
sau a unei reacţii adverse pentru pacient, 
şi care poate privi una sau mai multe 
etape ale circuitului medicaţiei, cum ar fi 
selectarea elementelor de inclus în 
prospectul medicamentului, prescrierea, 
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dispensarea, analizarea reţetelor, 
prepararea galenică, depozitarea, 
livrarea, administrarea, informarea şi 
urmărirea evoluţiei bolii, dar poate privi şi 
interfeţele cum ar fi comunicările sau 
transcrierile.
(32b) Utilizarea necorespunzătoare a 
medicaţiei: utilizarea unui medicament 
care nu este în conformitate cu 
recomandările rezumatului 
caracteristicilor produsului (RCP). 
(32c) Utilizarea justificată medical, care 
nu este prevăzută în indicaţiile aprobate: 
caz particular de utilizare deliberată care 
nu este în conformitate cu recomandările 
secţiuni „indicaţiile” RCP, dar care se 
bazează pe datele evaluării.”

Or. en

Justificare

Adăugarea definiţiei 'erorii de medicaţie', a 'utilizării necorespunzătoare' şi a unei 'utilizări 
justificate medical, care nu este prevăzută în indicaţiile aprobate'  este utilă, astfel încât 
datele legate de farmacovigilenţă pot fi clasificate şi înregistrate într-un mod mai informativ 
cu privire la contextul utilizării.

Amendamentul 97
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul punct 32a:
(32a) Eroare de medicaţie: omiterea sau 
acţiunea neintenţionată în materie de 
medicaţie, care poate fi cauza unui risc 
sau a unei reacţii adverse pentru pacient. 
Prin definiţie, eroarea de medicaţie este 
evitabilă, deoarece indică ceea ce ar fi 
trebuit făcut, dar nu s-a făcut în cursul 
tratamentului medical al pacientului. 
Eroarea de medicaţie poate privi una sau 
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mai multe etape ale circuitului medicaţiei, 
cum ar fi selectarea elementelor de inclus 
în prospectul medicamentului, 
prescrierea, dispensarea, analizarea 
reţetelor, prepararea galenică, 
depozitarea, livrarea, administrarea, 
informarea şi urmărirea evoluţiei bolii, 
dar poate privi şi interfeţele cum ar fi 
comunicările sau transcrierile.

Or. fr

Justificare

Modificarea definiţiei nu este justificată, trebuind să fie reţinută definiţia internaţională 
acceptată în modul cel mai obişnuit (definiţia adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) şi de Conferinţa Internaţională privind Armonizarea (ICH)). Pe de altă parte, pare 
adecvat să se prezinte definiţii paralele ale conceptelor de eroare de medicaţie şi de 
întrebuinţare greşită, care sunt acoperite de noua definiţie propusă de Comisie, dar care nu 
solicită aceeaşi reacţie. 

Amendamentul 98
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 32b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul punct 32b:
(32b) Utilizarea necorespunzătoare a 
medicaţiei: utilizarea unui medicament 
care nu este în conformitate cu 
recomandările rezumatului 
caracteristicilor produsului (RCP).

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul la punctul 32a
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Amendamentul 99
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 32c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul punct 32c:
(32c) Utilizarea justificată medical, care 
nu este prevăzută în indicaţiile aprobate: 
caz particular de utilizare deliberată care 
nu este în conformitate cu recomandările 
secţiuni „indicaţiile” RCP, dar bazată pe 
datele evaluării.

Or. fr

Justificare

Ca la punctul 32a.

Amendamentul 100
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 32d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul punct 32d:
32d) Informaţii cu caracter de 
confidenţialitate comercială: părţi de 
documente, date sau informaţii sunt 
considerate confidenţiale comercial, 
pentru o perioadă determinată care 
trebuie specificată, dacă se arată că 
divulgarea lor poate cauza un prejudiciu 
disproporţionat intereselor comerciale ale 
unui titular al unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă, cu excepţia cazurilor
în care, în ciuda atingerii aduse, există un 
interes public superior care justifică 
divulgarea. Informaţiile despre sănătatea 
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publică, în special datele preclinice, 
clinice şi de farmacovigilenţă, nu pot fi 
niciodată considerate informaţii cu 
caracter de confidenţialitate comercială. 
Datele cu privire la volumele de vânzări 
ar trebui, de asemenea, să fie făcute 
publice, întrucât sunt date ştiinţifice care 
fac posibilă evaluarea nivelului de 
expunere a populaţiei la reacţiile adverse 
la un medicament anume.

Or. fr

Justificare

Ca la punctul 32a.

Amendamentul 101
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 8 – alineatul 3 – punctul i – liniuţa 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) după a doua liniuţă de la punctul (i) 
se introduce o nouă liniuţă:
- testelor ecotoxicologice şi

Or. en

Justificare

Producătorii de substanţe farmaceutice ar trebui să furnizeze date ecotoxicologice corecte 
despre produsele lor atunci când solicită eliberarea unei autorizaţii de introducere pe piaţă. 
Aceasta constituie o condiţie preliminară pentru o evaluare corespunzătoare a riscurilor. 

Amendamentul 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 8 – alineatul (3) – punctul (i)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) după a doua liniuţă de la punctul (i) 
se introduce o nouă liniuţă :
- testelor ecotoxicologice, 

Or. en

Justificare

Producătorii de substanţe farmaceutice nu furnizează mereu date ecotoxicologice referitoare 
la produsele lor atunci când solicită eliberarea unei autorizaţii de introducere pe piaţă, 
probabil pentru că o asemenea omitere nu are niciun impact asupra rezultatului procesului 
de autorizare. Lipsa datelor face ca evaluarea riscurilor să fie imposibilă. Estimarea 
schimbărilor în riscul evaluat de mediu necesită furnizarea datelor iniţiale de către 
producător.

Amendamentul 103
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 8 – alineatul (3) – punctul „ia” – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) Un rezumat al sistemului de 
farmacovigilenţă al solicitantului care să 
includă următoarele elemente:

(ia) O descriere şi un rezumat în detaliu al 
sistemului de farmacovigilenţă al 
solicitantului care să includă următoarele 
elemente:

Or. fr

Justificare

Furnizarea acestei « descrieri detaliate »  (în conformitate cu formularea Directivei 
2001/83/CE consolidată, articolul 8 punctul (ia) este o cerinţă importantă, care face posibilă 
verificarea mijloacelor utilizate. Această obligaţie ar trebui menţinută. 

Amendamentul 104
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 1 –punctul 3a – şi Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) se introduce următorul punct 3a:
« (3a) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului; »
(b) se adaugă următorul paragraf:
«În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse 
pe lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: „Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către «numele şi adresa internet 
a autorităţii competente naţionale».”

Or. fr

Justificare

The insertion of a summary of key information is unnecessary (the summary of product 
characteristics – SPC – is in itself a summary of important information), it could be a source 
of confusion for patients (who might miss important information included in the SPC but not 
in the summary of key information), and could create problems of readability (for instance 
this is the case with leaflets published in several languages). The wording “medicinal product 
[…] under intensive monitoring” has an essentially negative connotation. It suggests that 
other medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm the patient 
unnecessarily. 

Amendamentul 105
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 1 –punctul 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a 

3a. pentru toate medicamentele, cu 
excepţia celor menţionate la articolele 10, 
10a şi 10c, 14, 16 şi 16a, un rezumat al 
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medicamentului;” informaţiilor esenţiale necesare utilizării în 
siguranţă şi eficiente a medicamentului;”

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă excepţii pentru anumite categorii de medicamente cu un profil de 
siguranţă deosebit de ridicat. Acest lucru deosebită importanţă economică în cazul 
medicamentelor homeopatice, având în vedere companiile farmaceutice care le produc, 
majoritatea fiind IMM-uri. Sarcina de reglementare şi administrativă legată de 
farmacovigilenţă ar trebui să fie proporţională şi eficientă şi, astfel, limitată la măsurile 
necesare în acest scop, în special în ceea ce priveşte medicamentele homeopatice.

Amendamentul 106
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următorul punct 3a: eliminat
“(3a) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”

Or. en

Justificare

Introducerea unui rezumat este problematică, cu atât mai mult cu cât elementele sale nu sunt 
definite. Presupune riscul ca pacienţii să citească doar această parte, în condiţiile în care 
aceştia ar trebui să citească prospectul în întregime. Problemele legate de lizibilitatea 
prospectului nu sunt soluţionate prin adăugarea unui rezumat. În locul acestuia, ele ar trebui 
rezolvate printr-o revizuire a datelor menţionate în prospect.

Amendamentul 107
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 3a şi Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

« (3a) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului; »

« (3a) În termen de 24 de luni de la 
publicarea acestei directive în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport de evaluare cu 
privire la relevanţa rezumatelor 
caracteristicilor produsului şi a 
prospectelor însoţitoare pentru nevoile 
pacienţilor şi ale cadrelor medicale. Pe 
baza acestuia, Comisia emite, în funcţie 
de necesităţi, recomandări legale şi/sau 
propuneri în vederea îmbunătăţirii 
acestor două documente. »

b) se adaugă următorul paragraf:
«În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse 
pe lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet 
a autorităţii competente naţionale>».

Or. xm

Justificare

În prezent, rezumatul caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor nu par să satisfacă 
pe deplin nevoile pacienţilor şi ale cadrelor medicale. Ţinând seama de schimbările survenite 
în practicile, cunoştinţele şi solicitările pacienţilor şi cadrelor medicale, ar fi cazul ca 
Comisia să realizeze un studiu al modului în care aceste două documente sunt utilizate şi 
prezentate. 
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Amendamentul 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următorul punct 3a: eliminat
“(3a) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”

Or. en

Justificare

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Amendamentul 109
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

"În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
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lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>.”

lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare, precedată de simbolul ......: 
“Acest medicament este nou pe piaţă de 
mai puţin de 3 ani sau face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale> ”

Or. en

Amendamentul 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul (3a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

„Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul include următoarea precizare:
«Acest medicament face obiectul unei
monitorizări de siguranţă post-autorizare. 
Toate reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate doctorului sau farmacistului dvs. 
sau către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul privind alineatul (a).
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Amendamentul 111
János Áder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 3a şi articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următorul punct 3a:
„(3a) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”
(b) se adaugă următorul paragraf: (b) se adaugă următorul paragraf:
„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, rezumatul 
trebuie să includă următoarea precizare:
«Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale>».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004, rezumatul trebuie să 
includă următoarea precizare: «Acest 
medicament face obiectul unei monitorizări 
intensive. Toate reacţiile adverse suspectate 
trebuie raportate către <numele şi adresa 
internet a autorităţii competente 
naţionale>».”

Or. hu

Justificare

Nu există niciun motiv să se prezinte informaţiile esenţiale într-o secţiune separată, întrucât 
pacientul şi doctorul pot obţine informaţiile esenţiale necesare utilizării medicamentului în 
mod sigur şi eficient citind rezumatul caracteristicilor produsului sau prospectul însoţitor în 
întregime. Rezumarea informaţiilor esenţiale ar putea favoriza o tendinţă din partea 
pacientului şi a doctorului de a-şi limita atenţia la ceea ce este scris în căsuţa cu chenar 
negru, iar acest lucru ar putea pune în pericol în cele din urmă utilizarea în siguranţă a 
medicamentului.

Amendamentul 112
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b – paragraf
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare, precedată de simbolul .......: 
«Acest medicament este nou pe piaţă de 
mai puţin de 3 ani sau face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale>».”

Or. en

Justificare

Avertismentele speciale pentru toate produsele nou autorizate, precum şi medicamentele strict 
monitorizate vor ajuta atât cadrele medicale, cât şi pacienţii să identifice medicamentele nou 
autorizate pe piaţă pentru o perioadă de mai puţin de trei ani şi ar creşte gradul de 
sensibilizare al acestora în ceea ce priveşte raportarea oricăror reacţii adverse care ar putea 
apărea.

Amendamentul 113
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare, precedată de simbolul: «Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

Or. en
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Justificare

În special cadrele medicale sunt deja familiarizate cu triunghiul negru care este folosit pentru 
a desemna un nou medicament care face obiectul unei monitorizări stricte în UE (pentru 
medicamentele autorizate în conformitate cu procedura de autorizare centralizată). Cu toate 
acestea, precizarea „Acest medicament face obiectul unei monitorizări intensive” nu este 
necesară, întrucât i-ar putea speria pe pacienţi, care nu ar mai utiliza medicamentul. 

Amendamentul 114
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
prospectul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament nou 
autorizat face obiectul unei monitorizări 
intensive pentru a îmbunătăţi cunoştinţele 
referitoare la reacţiile sale adverse. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».” 
Precizarea este însoţită de un triunghi 
negru inversat . Triunghiul negru 
apare, de asemenea, pe ambalajul 
exterior.

Or. en

Justificare

Consolidarea poziţiei pacienţilor şi a cadrelor medicale: dacă se doreşte într-adevăr 
încurajarea raportării, aceştia trebuie să înţeleagă de ce trebuie să raporteze. Dacă pacienţii 
conştientizează că medicamentul pe care îl iau le este util (i.e. în stări deosebit de grave, cum 
ar fi cancerul, sau pentru a încetini evoluţia unei boli cronice), o astfel de explicaţie nu va 
pune în pericol conformarea lor, ci le va consolida poziţia şi le va conferi încredere. 
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Amendamentul 115
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «S-a dovedit că acest 
medicament are efecte benefice pentru 
pacienţii cu aceeaşi stare de sănătate ca a 
dvs. Ca în cazul tuturor medicamentelor, 
şi acesta face obiectul unei monitorizări 
privind siguranţa. Toate reacţiile adverse 
suspectate trebuie raportate către <numele 
şi adresa internet a autorităţii competente 
naţionale>».”

Or. en

Justificare

Pentru produsele din lista menţionată la articolul 23 din prezentul regulament, pentru 
autorizarea cărora este necesară îndeplinirea anumitor condiţii, rezumatul caracteristicilor 
produsului ar trebui să menţioneze că acesta face obiectul unei monitorizări de siguranţă 
decât al unei monitorizări intensive. Astfel de indicaţii stricte ar putea descuraja în 
continuare pacienţii să se conformeze tratamentului şi ar putea afecta indirect raportarea 
unor posibile reacţii adverse pentru produsele ce nu sunt incluse în această categorie. 
Pacienţii şi cadrele medicale ar trebui să fie încurajaţi să raporteze toate reacţiile adverse 
posibile.

Amendamentul 116
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3



AM\808932RO.doc 67/184 PE438.412v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale>».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: «Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări post-autorizare 
atente. Toate reacţiile adverse suspectate 
trebuie raportate către <numele şi adresa 
internet a autorităţii competente 
naţionale>», doctorului sau farmacistului 
dvs. sau unui alt cadru medical.”

Or. fr

Justificare

Pe lângă faptul că nu toţi pacienţii au acces la internet, doctorii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale sunt punctul principal de contact pentru pacienţi. Prin urmare, posibilitatea 
raportării către cadrele medicale ar trebui, de asemenea, menţionată.

Amendamentul 117
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul paragraf:
Acest rezumat al informaţiilor relevante 
este revizuit după intrarea în vigoare a 
unei noi directive privind informaţiile 
oferite pacienţilor, care urmează să fie 
propusă de către Comisie”:

Or. en

Justificare

Directiva privind informaţiile transmise pacienţilor este o parte importantă a pachetului 
farmaceutic şi, prin urmare, o revizuire a rezumatului informaţiilor esenţiale necesare pentru 
o utilizare sigură şi eficientă a medicamentului ar trebui efectuată odată ce prezenta directivă 
intră în vigoare din punct de vedere legal.
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Amendamentul 118
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 16c – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Al doilea paragraf de la alineatul (4) 
al articolului 16c se înlocuieşte cu 
următorul text:
Comitetul analizează dacă celelalte 
criterii pentru o înregistrare 
simplificată, după cum se menţionează 
la articolul 16a, sunt pe deplin 
respectate. În cazul în care Comitetul 
consideră că este posibil, aceasta 
instituie o monografie comunitară a 
plantelor, astfel cum se menţionează la 
articolul 16h alineatul (3), care va fi 
respectată de către statul membru, 
atunci când acesta ia decizia definitivă.

Or. en

Justificare

Procedura comunitară de stabilire a monografiilor este eficientă numai în condiţiile în care 
statele membre sunt obligate să urmeze monografiile comunitare.

Amendamentul 119
Mairead McGuinness

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – alineatul 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„3. Autorităţile competente naţionale pun 
de îndată la dispoziţia publicului 

„3. Autorităţile competente naţionale pun 
de îndată la dispoziţia publicului 
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autorizaţia de introducere pe piaţă, 
împreună cu rezumatul caracteristicilor 
produsului şi orice condiţii stabilite în 
conformitate cu articolele 21a, 22 şi 22a, 
precum şi eventualele termene pentru 
îndeplinirea acestora, pentru orice 
medicament pe care acestea îl autorizează.

autorizaţia de introducere pe piaţă, 
împreună cu prospectul, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi orice condiţii 
stabilite în conformitate cu articolele 21a, 
22 şi 22a, precum şi eventualele termene 
pentru îndeplinirea acestora, pentru orice 
medicament pe care acestea îl autorizează.

Or. en

Justificare

În vederea furnizării de informaţii complete şi corecte publicului larg, prospectul ar trebui şi 
el făcut public în momentul acordări autorizării de introducere pe piaţă.

Amendamentul 120
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autorităţile competente naţionale 
întocmesc un raport de evaluare şi 
comentarii cu privire la dosar în ceea ce 
priveşte rezultatele studiilor farmaceutice 
şi preclinice, studiile clinice, sistemele de 
gestionare a riscurilor şi sistemul de 
farmacovigilenţă ale medicamentului în 
cauză. Raportul de evaluare se actualizează 
ori de câte ori devin disponibile noi 
informaţii cu importanţă pentru evaluarea 
calităţii, siguranţei sau eficienţei 
medicamentului în cauză.

4. Autorităţile competente naţionale 
întocmesc un raport de evaluare şi 
comentarii cu privire la dosar în ceea ce 
priveşte rezultatele studiilor farmaceutice 
şi preclinice, studiile clinice, sistemele de 
gestionare a riscurilor şi sistemul de 
farmacovigilenţă ale medicamentului în 
cauză. Raportul de evaluare precizează 
evoluţia naturală a afecţiunii, dacă este 
cazul, tratamentele deja existente pentru 
indicaţia cerută şi dacă medicamentul 
aduce un progres terapeutic real faţă de 
tratamentele existente („valoare 
adăugată” sau „ameliorarea serviciului 
medical prestat”). Raportul de evaluare se 
actualizează ori de câte ori devin 
disponibile noi informaţii cu importanţă 
pentru evaluarea calităţii, siguranţei sau 
eficienţei medicamentului în cauză. 

Or. en
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Justificare

O consolidare suplimentară a criteriilor autorizaţiei de introducere pe piaţă, pentru a include 
o demonstraţie a progresului terapeutic în comparaţie cu tratamentele existente (valoare 
terapeutică adăugată) ar reduce expunerea inutilă la risc.

Amendamentul 121
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autorităţile competente naţionale 
întocmesc un raport de evaluare şi 
comentarii cu privire la dosar în ceea ce 
priveşte rezultatele studiilor farmaceutice 
şi preclinice, studiile clinice, sistemele de 
gestionare a riscurilor şi sistemul de 
farmacovigilenţă ale medicamentului în 
cauză. Raportul de evaluare se actualizează 
ori de câte ori devin disponibile noi 
informaţii cu importanţă pentru evaluarea 
calităţii, siguranţei sau eficienţei 
medicamentului în cauză.

4. Autorităţile competente naţionale 
întocmesc un raport de evaluare şi 
comentarii cu privire la dosar în ceea ce 
priveşte rezultatele studiilor farmaceutice 
şi preclinice, studiile clinice, sistemele de 
gestionare a riscurilor şi sistemul de 
farmacovigilenţă ale medicamentului în 
cauză. Raportul de evaluare precizează 
evoluţia naturală a afecţiunii, dacă este 
cazul, tratamentele deja existente pentru 
indicaţia cerută şi dacă medicamentul 
aduce un progres terapeutic real faţă de 
tratamentele existente („valoare 
adăugată” sau „ameliorarea serviciului 
medical prestat”). Raportul de evaluare se 
actualizează ori de câte ori devin
disponibile noi informaţii cu importanţă 
pentru evaluarea calităţii, siguranţei sau 
eficienţei medicamentului în cauză. 

Or. en

Justificare

Minimizarea prejudiciilor reacţiilor adverse la pacienţi se realizează în primul rând prin 
evitarea consumului inutil de medicamente. În măsura în care trebuie minimizate reacţiile 
adverse la pacienţi, criteriile de eliberare a unei autorizaţii de introducere pe piaţă trebuie, 
de asemenea, să evolueze. În momentul depunerii cererii AIP, ar trebui să se solicite să se 
demonstreze progresul terapeutic adus de noul medicament, ceea ce ar permite evitarea 
expunerii inutile a populaţiei la prejudicii care ar putea fi evitate. 



AM\808932RO.doc 71/184 PE438.412v02-00

RO

Amendamentul 122
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente naţionale pun de 
îndată la dispoziţia publicului raportul de 
evaluare, împreună cu motivele care 
justifică avizul, după eliminarea tuturor 
informaţiilor care prezintă caracter de 
confidenţialitate comercială. Justificarea se 
prezintă separat pentru fiecare indicaţie 
menţionată în cererea de autorizare.

Autorităţile competente naţionale pun de 
îndată la dispoziţia publicului raportul de 
evaluare final, împreună cu motivele care 
justifică avizul, după eliminarea tuturor 
informaţiilor care prezintă caracter de 
confidenţialitate comercială. Justificarea se 
prezintă separat pentru fiecare indicaţie 
menţionată în cererea de autorizare.

Or. fr

Justificare

Pentru o mai bună informare a publicului, este important să se precizeze că raportul final va 
fi disponibil pentru consultare. Natură tehnică a farmacovigilenţei necesită mai multe etape 
succesive, înainte de a se ajunge la rezultatul final. Prin urmare, pare adecvat să se pună 
constatările la dispoziţia publicului şi nu studiile intermediare care necesită o verificare 
ulterioară. Scopul acestei abordări nu este de a provoca panică în rândul publicului larg cu 
privire la ipoteze care nu au fost încă dovedite, ci mai degrabă de a furniza informaţiile după 
ce acestea au fost aprobate ştiinţific.

Amendamentul 123
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii:

În cazul în care medicamentul vizează 
afecţiuni netratate şi dacă raportul său 
riscuri/beneficii este pozitiv, o autorizaţie 
de introducere pe piaţă poate fi acordată 
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sub rezerva îndeplinirii uneia sau mai 
multora din următoarele condiţii:

Or. fr

Justificare

Scopul acestei modificări este de a aduce acest articol în conformitate cu dispoziţiile în 
vigoare cu privire la autorizaţiile centralizate de introducere pe piaţă, pentru care se prevede 
că, în scopul solicitării unor astfel de autorizaţii, trebuie adusă o dovadă în favoarea unei 
nevoi de sănătate publică (pacienţi într-un impas terapeutic, de exemplu).

Amendamentul 124
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – cuvinte introductive

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii: 

În cazul în care medicamentul vizează 
afecţiuni netratate şi dacă raportul său 
riscuri/beneficii poate fi considerat 
favorabil, o autorizaţie de introducere pe 
piaţă poate fi acordată sub rezerva 
îndeplinirii uneia sau mai multora din 
următoarele condiţii: 

Or. en

Amendamentul 125
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – cuvinte introductive

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii: 

În cazul în care medicamentul vizează 
afecţiuni netratate şi dacă raportul său 
riscuri/beneficii poate fi considerat 
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favorabil, o autorizaţie de introducere pe 
piaţă poate fi acordată sub rezerva 
îndeplinirii uneia sau mai multora din 
următoarele condiţii: 

Or. en

Justificare

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Amendamentul 126
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii:

În completarea dispoziţiilor menţionate la 
articolul 19, o autorizaţie de introducere pe 
piaţă poate fi acordată sub rezerva 
îndeplinirii uneia sau mai multora din 
următoarele condiţii:

Or. fr

Justificare

Acest nou articol nu trebuie să permită utilizarea pe scară largă a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă simplificate în mod similar cu autorizaţiile de introducere pe piaţă 
condiţionate prevăzute la articolul 22, care sunt strict controlate.
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Amendamentul 127
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii:

În cazul în care medicamentul vizează 
afecţiuni şi nevoi de sănătate publică 
netratate şi dacă raportul său 
riscuri/beneficii este favorabil, o 
autorizaţie de introducere pe piaţă poate fi 
acordată sub rezerva îndeplinirii uneia sau 
mai multora din următoarele condiţii:

Or. en

Justificare

O autorizaţie de introducere pe piaţă condiţionată centralizată poate fi acordată numai în 
cazul în care raportul riscuri/beneficii este pozitiv, în care beneficiul pentru sănătatea 
publică depăşeşte riscurile inerente prin faptul că datele suplimentare sunt necesare şi că 
nevoile medicale nesatisfăcute vor fi satisfăcute.

Amendamentul 128
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii: 

În cazul în care medicamentul vizează 
afecţiuni netratate şi dacă raportul său 
riscuri/beneficii poate fi considerat 
favorabil, o autorizaţie de introducere pe 
piaţă poate fi acordată sub rezerva 
îndeplinirii uneia sau mai multora din 
următoarele condiţii: 

Or. en



AM\808932RO.doc 75/184 PE438.412v02-00

RO

Justificare

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Amendamentul 129
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor. În cazul în care 
condiţiile cuprinse în autorizaţia de 
introducere pe piaţă nu sunt respectate 
până la termenul relevant, autorităţile 
competente trebuie să aibă competenţa şi 
resursele adecvate pentru a suspenda sau 
revoca imediat autorizaţia de introducere 
pe piaţă.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 21a – introducere.

Amendamentul 130
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor. În cazul în care 
condiţiile cuprinse în autorizaţia de 
introducere pe piaţă nu sunt respectate 
până la termenul relevant, autorităţile 
competente trebuie să aibă competenţa şi 
resursele adecvate pentru a suspenda sau 
revoca imediat autorizaţia de introducere 
pe piaţă.

Or. en

Amendamentul 131
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc termene pentru îndeplinirea 
condiţiilor.

Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 21a – introducere.

Amendamentul 132
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – punctul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor şi prevăd că 
continuarea autorizaţiei este legată de 
respectarea în timp util a condiţiilor 
stabilite.

Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 21a – introducere.

Amendamentul 133
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor. În cazul în care 
condiţiile cuprinse în autorizaţia de 
introducere pe piaţă nu sunt respectate 
până la termenul relevant, autorităţile 
competente trebuie să aibă competenţa şi 
resursele adecvate pentru a suspenda sau 
revoca imediat autorizaţia de introducere 
pe piaţă.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 21a – introducere.
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Amendamentul 134
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 în ceea ce priveşte 
siguranţa medicamentului, adresarea unei 
notificări autorităţilor competente 
naţionale cu privire la orice incident legat 
de utilizarea acestuia şi măsurile care 
trebuie adoptate.

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 în ceea ce priveşte 
siguranţa medicamentului, adresarea unei 
notificări autorităţilor competente cu 
privire la orice incident legat de utilizarea 
acestuia şi măsurile care trebuie adoptate. 

Această autorizaţie poate fi acordată doar 
dacă solicitantul poate să demonstreze că 
nu este în măsură să furnizeze, din motive 
obiective şi verificabile, informaţii 
complete privind eficienţa şi siguranţa 
medicamentului în condiţii normale de 
utilizare şi trebuie să se bazeze pe unul 
dintre motivele enunţate în anexa I.

Această autorizaţie poate fi acordată din 
motive obiective şi verificabile şi trebuie să 
se bazeze pe unul dintre motivele enunţate 
în anexa I la Directiva 2001/83/CE.

Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii.”

Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii.”

Or. en

Justificare

Modul de redactare a legislaţiei existente asigură criterii mai stricte şi o mai bună protecţie a
consumatorilor împotriva riscului unei autorizaţii de introducere pe piaţă prematură.

Amendamentul 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2001/83/CE
Articolul 22a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, autoritatea 
competentă naţională poate să solicite unui 
titular al unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă să efectueze un studiu de siguranţă 
post-autorizare dacă există preocupări 
privind riscurile unui medicament 
autorizat. Această cerinţă trebuie formulată 
în scris, trebuie să prevadă o justificare 
detaliată şi trebuie să includă obiectivele şi 
termenele pentru realizarea şi prezentarea 
studiului.

1. După acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, autoritatea 
competentă naţională poate să solicite unui 
titular al unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă să efectueze un studiu de siguranţă 
post-autorizare dacă există preocupări 
privind riscurile unui medicament 
autorizat. Această cerinţă trebuie formulată 
în scris, trebuie să prevadă o justificare 
ştiinţifică detaliată şi trebuie să includă 
obiectivele şi termenele pentru realizarea şi 
prezentarea studiului.

Or. fr

Justificare

Cererile de studii suplimentare de siguranţă post-autorizare ar trebui să fie justificate din 
punct de vedere ştiinţific. Propunerea Comisiei nu este suficient de clară la acest punct.

Amendamentul 136
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru ca raportul riscuri/beneficii să 
poată fi evaluat în permanenţă, autoritatea 
competentă naţională poate oricând să 
ceară titularului autorizaţiei de introducere 
pe piaţă să comunice date care să 
demonstreze că raportul riscuri/beneficii 
rămâne favorabil.

4. Pentru ca raportul riscuri/beneficii să 
poată fi evaluat în permanenţă, autoritatea 
competentă naţională poate oricând să 
ceară titularului autorizaţiei de introducere 
pe piaţă să comunice, prin intermediul
sistemului său de farmacovigilenţă, datele
necesare pentru reevaluarea raportului
riscuri/beneficii.

Or. en

Justificare

Din cauza unor conflicte de interese, companiile farmaceutice nu pot fi singurele cărora să li 
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se solicite să furnizeze date în scopul de a evalua dacă raportul riscuri/beneficii al produsului 
lor s-a schimbat. 

Autorităţile competente trebuie să efectueze evaluarea ştiinţifică a raportului riscuri/beneficii 
aplicabil medicamentelor, luând toate datele disponibile în considerare: date de la 
companiile farmaceutice, dar şi de la sistemele de farmacovigilenţă.

Fragmentul „care să demonstreze că raportul riscuri/beneficii rămâne favorabil” este extrem 
de ambiguu, deoarece anticipează rezultatul analizei datelor!

Amendamentul 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 24 – 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 competentă naţională
decide, din raţiuni justificate legate de 
farmacovigilenţă sau de o expunere 
insuficientă la produsul respectiv, să 
recurgă la o reînnoire suplimentară 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 recurgă la o reînnoire 
suplimentară pe o perioadă de cinci ani, în 
conformitate cu alineatul (2).”

Or. en

Justificare

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.
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Amendamentul 138
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se instituie un grup de coordonare 
pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. Se instituie două grupuri de coordonare:

(a) un grup de coordonare pentru 
recunoaşteri reciproce şi proceduri 
descentralizate pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:

(a) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(i) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(b) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;
(c) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1).

(ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1), cu excepţia oricărui aspect 
referitor la farmacovigilenţă.

Pentru a îndeplini sarcinile sale, grupul 
de coordonare pentru recunoaşteri 
reciproce şi proceduri descentralizate este 
asistat de comitetul pentru medicamente 
de uz uman menţionat la articolul 5 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.
(b) un grup de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:
i) examinarea problemelor referitoare la 
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farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;
ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor de eliberare a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă de 
către statele membre, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1), pentru toate 
aspectele referitoare la farmacovigilenţă.

Agenţia asigură secretariatul acestui grup 
de coordonare.
Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă este asistat de Comitetul 
pentru farmacovigilenţă menţionat la 
articolul 56 alineatul (1) litera (aa) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Agenţia asigură secretariatul acestor 
grupuri de coordonare.

Or. en

Justificare

Grupul de coordonare pentru recunoaştere reciprocă şi proceduri descentralizate nu are 
competenţe specifice în farmacovigilenţă: mandatul său nu ar trebui, prin urmare, extins 
pentru a acoperi aspecte de farmacovigilenţă. 

Aşa cum există un Comitet european de acordare a licenţelor pentru autorizaţiile de 
introducere pe piaţă centralizată şi un Grup de coordonare pentru recunoaşterea reciprocă 
sau autorizaţiile de introducere pe piaţă descentralizate), propunem organizarea 
farmacovigilenţei după acelaşi model.

Amendamentul 139
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se instituie un grup de coordonare 
pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. Se instituie două grupuri de coordonare:

(a) un grup de coordonare pentru 
recunoaşteri reciproce şi proceduri 
descentralizate pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:

(a) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(i) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(b) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;
(c) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1).

(ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1), cu excepţia oricărui aspect 
referitor la farmacovigilenţă.

Pentru a îndeplini sarcinile sale, grupul 
de coordonare pentru recunoaşteri 
reciproce şi proceduri descentralizate este 
asistat de comitetul pentru medicamente 
de uz uman menţionat la articolul 5 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.
(b) un grup de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:
i) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;
ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor de eliberare a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă de 
către statele membre, în conformitate cu 
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articolul 35 alineatul (1), pentru toate 
aspectele referitoare la farmacovigilenţă.

Agenţia asigură secretariatul acestui grup 
de coordonare.
Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă este asistat de Comitetul 
european pentru farmacovigilenţă 
menţionat la articolul 56 alineatul (1) litera 
(aa) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Agenţia asigură secretariatul acestor 
grupuri de coordonare.

Or. en

Amendamentul 140
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor şi beneficiilor în 
materie de farmacovigilenţă menţionat la 
articolul 56 alineatul (1) litera (aa) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(Prezentul amendament se aplică în tot 
cuprinsul textului. Adoptarea sa va 
necesita modificări corespunzătoare de-a 
lungul întregului text.)

Or. fr

Justificare

Denumirea " Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă"  este prea restrictivă şi trece cu vederea nevoia unei evaluări 



AM\808932RO.doc 85/184 PE438.412v02-00

RO

riscuri/beneficii a medicamentelor, în loc să se concentreze numai pe analiza de risc. La 
urma urmei, mandatul comitetului include " orice problemă referitoare la (...) 
farmacovigilenţă" [ propunerea de regulament, articolul 1 alineatul (12)].

Amendamentul 141
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul pentru 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

Propunerea stabileşte un Comitet consultativ european pentru evaluarea riscurilor în materie 
de farmacovigilenţă şi îi acordă importante sarcini de farmacovigilenţă, dar cu un rol doar 
de consultanţă şi nici o autoritate. Rolul comitetului ar trebui consolidat, acest lucru urmând 
să se reflecteze în denumirea sa. 

Amendamentul 142
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 2 – paragrafele 1a şi 1b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii grupului de coordonare şi 
experţii se bazează, în îndeplinirea 
sarcinilor lor, pe resursele ştiinţifice şi de 
reglementare de care dispun organismele 
naţionale de autorizare a introducerii pe 
piaţă. Fiecare autoritate competentă 

Membrii grupurilor de coordonare pentru 
recunoaştere reciprocă şi proceduri
descentralizate şi pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă
şi experţii se bazează, în îndeplinirea 
sarcinilor lor, pe resursele ştiinţifice şi de 
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naţională monitorizează nivelul ştiinţific al 
evaluărilor efectuate şi facilitează 
activităţile membrilor grupurilor de 
coordonare şi ale experţilor desemnaţi.

reglementare de care dispun organismele 
naţionale de autorizare a introducerii pe 
piaţă şi respectiv din domeniul 
farmacovigilenţei. Fiecare autoritate 
competentă naţională monitorizează nivelul 
ştiinţific al evaluărilor efectuate şi 
facilitează activităţile membrilor grupurilor 
de coordonare şi ale experţilor desemnaţi. 

În ceea ce priveşte transparenţa şi 
independenţa membrilor grupului de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

În ceea ce priveşte transparenţa şi 
independenţa membrilor grupurilor de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Un membru al unui grup de coordonare 
nu poate fi în acelaşi timp membru al 
celuilalt grup.

Membrii grupului de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă sunt independenţi 
ierarhic de autorităţile naţionale 
însărcinate cu eliberarea autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru coerenţa cu amendamentul la articolul 21 
alineatul (1) depus de acelaşi autor. 

Amendamentul 143
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27- alineatele 4, 5 şi 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Directorul executiv al Agenţiei sau 
reprezentantul acestuia şi reprezentanţii 
Comisiei pot asista la toate reuniunile 
grupului de coordonare.

4. Directorul executiv al Agenţiei sau 
reprezentantul acestuia şi reprezentanţii 
Comisiei pot asista la toate reuniunile 
grupurilor de coordonare.

5. Membrii grupului de coordonare se 
asigură că există o coordonare adecvată 
între sarcinile grupului şi activitatea 

5. Membrii grupurilor de coordonare 
pentru recunoaştere reciprocă şi 
proceduri descentralizate şi pentru 
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autorităţilor competente naţionale, inclusiv
a organismelor consultative implicate în 
autorizarea introducerii pe piaţă.

evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă se asigură că există o 
coordonare adecvată între sarcinile 
grupului lor şi activitatea autorităţilor 
competente naţionale, atât a organismelor 
consultative implicate în autorizarea 
introducerii pe piaţă, cât şi a organismelor 
cu competenţe în supravegherea 
medicamentelor. 

6. Sub rezerva unor dispoziţii contrare din 
prezenta directivă, grupul de coordonare 
va face tot posibilul pentru a lua decizii în 
unanimitate. Dacă unanimitatea nu poate fi 
realizată, se va lua în considerare poziţia 
majorităţii membrilor.

6. Sub rezerva unor dispoziţii contrare din 
prezenta directivă, grupurile de coordonare 
fac tot posibilul pentru a lua decizii în 
unanimitate. Dacă unanimitatea nu poate fi 
realizată, se va lua în considerare poziţia 
majorităţii membrilor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru coerenţa cu amendamentul la articolul 21 
alineatul (1) depus de acelaşi autor. 

Amendamentul 144
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Ordinile de zi detaliate ale reuniunilor 
grupurilor de coordonare sunt făcute 
publice cel mai târziu în ziua precedentă 
reuniunii. Stenogramele reuniunilor 
grupurilor de coordonare, care cuprind în 
special deciziile luate, detaliile privind 
votările şi explicaţiile voturilor, inclusiv 
opiniile minoritare, sunt publicate în luna 
ulterioară reuniunii.

Or. en
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Justificare

Activitatea grupurilor de coordonare ar trebui să se desfăşoare în condiţii de deplină 
transparenţă. 

Amendamentul 145
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Articolul 59 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

(a) se introduce următoarea literă (aa):
« (aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului; »
(b) se adaugă paragrafele al doilea şi al 
treilea următoare:
«Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul  şi de textul „Informaţie 
nouă».
Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune 
suplimentară: « Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet 
a autorităţii competente naţionale> ».”

Or. fr
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Justificare

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, 
who may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary 
of essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets 
are published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new 
side effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important 
information) and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal 
product being put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] 
under intensive monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other 
medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Amendamentul 146
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următoarea literă (aa): eliminat
„(aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”

Or. en

Justificare

Introducerea unui rezumat este problematică, cu atât mai mult cu cât elementele sale nu sunt 
definite. Presupune riscul ca pacienţii să citească doar această parte, în condiţiile în care 
aceştia ar trebui să citească prospectul în întregime. Problemele legate de lizibilitatea 
prospectului nu sunt rezolvate prin adăugarea unui rezumat. În locul acestuia, ele ar trebui 
soluţionate printr-o revizuire a datelor menţionate în prospect.

Amendamentul 147
János Áder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următoarea literă eliminat
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(aa):
„(aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”

Or. hu

Justificare

A se vedea justificarea anterioară.

Amendamentul 148
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a 
medicamentului;” 

„(aa) un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a 
medicamentului; cu excepţia 
medicamentelor menţionate la articolele 
10, 10a şi 10c, 14, 16 şi 16a.”

Or. en

Justificare

Considerată în general, această cerinţă nu este de ajutor şi se poate pune sub semnul 
întrebării. Este dificil de definit ce este esenţial. Aceasta poate duce la şi mai puţină siguranţă 
pentru pacienţi. Pacienţii pot citi doar ce este scris în căsuţa neagră, fără a citi informaţiile 
suplimentare, care pot fi, de asemenea, importante. În ceea ce priveşte medicamentele 
homeopatice, cerinţa este extrem de disproporţionată şi aproape absurdă. Prospectele se 
caracterizează printr-o informaţie comparativ redusă pe măsură ce medicamentele prezintă 
un profil de risc scăzut.

Amendamentul 149
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa



AM\808932RO.doc 91/184 PE438.412v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului; “

„(aa) o scurtă descriere a principalelor 
caracteristici ale medicamentului, care să 
îi permită pacientului să înţeleagă 
beneficiile sale şi posibilele efecte adverse 
şi să îl utilizeze în condiţii de siguranţă şi 
eficienţă; “

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu explică în mod clar ce tip de informaţii urmează să fie oferite 
pacientului. Amendamentul precizează acest lucru. 

Amendamentul 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului; “

„(aa) o scurtă descriere a principalelor 
caracteristici ale medicamentului, care să 
îi permită pacientului să înţeleagă 
beneficiile sale şi posibilele efecte adverse 
şi să îl utilizeze în condiţii de siguranţă şi 
eficienţă; “

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu explică în mod clar ce tip de informaţii urmează să fie oferite 
pacientului. Amendamentul precizează acest lucru.
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Amendamentul 151
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului; “

eliminat

Or. fr

Justificare

It seems counterproductive to create a new “essential information” section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product 
characteristics and the package leaflet are already a summary of “essential” information. 
Therefore, adding a new “essential information” section would alter the rest of the summary 
of product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained. There would be a risk that the healthcare professional or the patient might focus 
on only the new “essential information” section and wrongly overlook the other sections. 
Moreover, adding a new section would increase the complexity and length of the summary of 
product characteristics and of the package leaflet, with the result that people would be 
discouraged from reading them.

Amendamentul 152
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului; "

(aa)"O trimitere la existenţa unei linii 
telefonice gratuite, pusă la dispoziţie de 
autorităţile competente şi/sau de titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă sau a 
unui site internet, cuprinzând, pentru 
fiecare produs, o rubrică privind 
informaţiile esenţiale referitoare la 
medicament, precum şi informaţii privind 
minimizarea riscurilor asociate utilizării 
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şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului; "

Or. fr

Justificare

Pare a fi contraproductivă crearea unei noi secţiuni „informaţii esenţiale” în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor. Rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul însoţitor reprezintă deja un rezumat al informaţiilor considerate esenţiale. Totuşi, 
un rezumat al informaţiilor poate fi accesibil pe un site internet de referinţă.

Amendamentul 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

“ (aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”

“(aa) Pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, un 
rezumat cuprinzând următoarea 
precizare: « Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări de siguranţă 
post-autorizare. Toate reacţiile adverse 
suspectate trebuie raportate doctorului 
sau farmacistului dvs. sau către <numele 
şi adresa internet a autorităţii competente 
naţionale>»".”

(b) se adaugă paragrafele al doilea şi al 
treilea următoare:
„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul  şi de textul „Informaţie 
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nouă”. 
Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune 
suplimentară: "Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet 
a autorităţii competente naţionale>".”

Or. en

Justificare

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Amendamentul 154
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă paragrafele al doilea şi al 
treilea următoare:

(a) se introduce următoarea literă (ab):

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 

„(ab) Pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, un 
rezumat cuprinzând următoarea 
precizare: „Acest medicament face 
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caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul  şi de textul „Informaţie 
nouă”. 

obiectul unei monitorizări de siguranţă 
detaliate post-autorizare. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate 
doctorului sau farmacistului dvs. sau 
către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune 
suplimentară: « Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet 
a autorităţii competente naţionale>».”

Or. en

(Al treilea paragraf din textul Comisiei corespunde pe larg celui de-al doilea paragraf al 
amendamentului)

Justificare

Formularea „face obiectul unei monitorizări intensive” poate implica interpretări eronate şi 
temeri din partea utilizatorului medicamentului şi, de aceea, trebuie adaptată pentru a 
reflecta atât specificitatea produsului, precum şi nevoia de a acorda o atenţie deosebită 
utilizării sale. 

În cazul în care un medicament face obiectul unei monitorizări post-autorizare, o varietate de 
date de contact ar trebui oferite pentru autorităţile naţionale competente, în condiţiile în care 
raportarea pe internet poate să nu fie la îndemâna tuturor pacienţilor, în special a celor în 
vârstă. De asemenea, pacienţii ar trebui informaţi că se pot adresa cadrelor medicale.

Amendamentul 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
formă uşor lizibilă, care să iasă în 
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Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu caractere 

aldine şi trebuie precedat de simbolul 
şi de textul „Informaţie nouă”.

evidenţă şi să se distingă cu uşurinţă în 
raport cu restul textului. Pentru o perioadă 
de un an, orice text nou sau modificat 
trebuie prezentat cu caractere aldine şi 

trebuie precedat de simbolul  şi de 
textul „Informaţie nouă”.

Or. en

Justificare

Sublinierea printr-o căsuţă cu un chenar negru este neliniştitoare pentru pacient din cauza 
asocierii cu un necrolog. Prin urmare, este de dorit o altă formă de evidenţiere.

Amendamentul 156
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul  şi de textul "Informaţie 
nouă". 

Pentru o perioadă de un an, avertismentele 
noi importante privind siguranţa trebuie 
prezentate cu caractere aldine şi trebuie 

precedate de simbolul  şi de următorul 
text: "Avertisment nou important privind 
siguranţa". 

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
« Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale>».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
« Acest medicament nou autorizat face 
obiectul unei monitorizări intensive pentru 
a îmbunătăţi cunoştinţele referitoare la 
reacţiile sale adverse. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale>».” Precizarea este 
însoţită de un triunghi negru inversat, 
care va apărea şi el pe partea exterioară a 



AM\808932RO.doc 97/184 PE438.412v02-00

RO

ambalajului.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că prospectul este informativ şi uşor de citit, ar trebui clarificate dispoziţiile 
articolului 59 litera (b) pentru a garanta că nu toate modificările minore vor fi subliniate, ci 
numai avertismentele noi importante privind siguranţa.

Pacienţii şi cadrele medicale trebuie să înţeleagă motivele pentru care trebuie să raporteze, 
dacă raportarea va fi cu adevărat încurajată (consolidarea poziţiei).

Amendamentul 157
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1 – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul   şi de textul "Informaţie 
nouă".

Pentru o perioadă de un an, avertismentele 
noi importante privind siguranţa trebuie 
prezentate cu caractere aldine şi trebuie 
precedate de textul: "Avertisment nou 
important privind siguranţa".

Pentru medicamentele  incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
« Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale> ».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară, 
precedată de simbolul .......: « Acest 
medicament este nou pe piaţă de mai puţin 
de 3 ani sau face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate 
doctorului, farmacistului sau <numele,
adresa internet, adresa poştală şi/sau 
numărul de telefon al autorităţii 
competente naţionale > ».”
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Or. en

Amendamentul 158
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul   şi de textul „Informaţie 
nouă”.

Pentru o perioadă de un an, avertismentele 
noi importante privind siguranţa trebuie 
prezentate cu caractere aldine şi trebuie 
precedate de textul: „Avertisment nou 
important privind siguranţa”.

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
« Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale> ».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară, 
precedată de simbolul             „  ” « Acest 
medicament este nou pe piaţă de mai puţin 
de trei ani sau face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate 
doctorului, farmacistului sau <numele,
adresa internet, adresa poştală şi/sau 
numărul de telefon al autorităţii 
competente naţionale > ».”

Or. en

Amendamentul 159
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragrafele 2 şi 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă paragrafele al doilea şi al 
treilea următoare:

(b) se adaugă următorul paragraf:

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul   şi de textul „Informaţie 
nouă”.

În termen de 24 de luni de la publicarea 
prezentei directive în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, Comisia îşi asumă 
sarcina de a prezenta Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu 
privire la relevanţa rezumatului 
caracteristicilor produsului şi a 
prospectului însoţitor pentru nevoile 
pacienţilor şi ale cadrelor medicale. Pe 
această bază, Comisia va face 
recomandări, dacă este cazul, şi/sau 
propuneri legislative pentru 
îmbunătăţirea acestor două documente.

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune 
suplimentară: « Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet 
a autorităţii competente naţionale> ».”

Or. fr

Justificare

În prezent, rezumatul caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor nu par a satisface pe 
deplin nevoile pacienţilor şi ale cadrelor medicale. Ţinând seama de schimbările survenite în 
practicile, cunoştinţele şi solicitările pacienţilor şi cadrelor medicale, ar fi cazul ca Comisia 
să realizeze un studiu al modului în care aceste două documente sunt utilizate şi prezentate.

Amendamentul 160
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE438.412v02-00 100/184 AM\808932RO.doc

RO

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. Pentru 
o perioadă de un an, orice text nou sau 
modificat trebuie prezentat cu caractere 

aldine şi trebuie precedat de simbolul 
şi de textul „Informaţie nouă”.

„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru. Pentru 
o perioadă de un an, avertismentele noi 
importante privind siguranţa trebuie 
prezentate cu caractere aldine şi trebuie 
precedate de textul: „Avertisment nou 
important privind siguranţa”.

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
« Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii
competente naţionale> ».”

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară, 
precedată de simbolul .......: « Acest 
medicament este nou pe piaţă de mai puţin 
de 3 ani sau face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate 
doctorului, farmacistului sau <numele,
adresa internet, adresa poştală şi/sau 
numărul de telefon al autorităţii 
competente naţionale > ».”

Or. en

Justificare

Avertismentele speciale pentru toate produsele nou autorizate pe piaţă, precum şi 
medicamentele strict monitorizate vor ajuta atât cadrele medicale, cât şi pacienţii să 
identifice medicamentele nou autorizate pe piaţă pentru o perioadă de mai puţin de trei ani şi 
ar creşte gradul de conştientizare al acestora în privinţa raportării oricăror reacţii adverse 
care ar putea apărea.

Amendamentul 161
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul (1) – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
« Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
„S-a dovedit că acest medicament este 
benefic pentru pacienţii cu afecţiunea dvs. 
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adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale> ».”

Ca în cazul tuturor medicamentelor, 
acesta face obiectul unei monitorizări de 
siguranţă. Toate reacţiile adverse 
suspectate trebuie raportate cadrului 
medical în grija căruia vă aflaţi sau către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale >”.

Or. en

Justificare

Există o problemă gravă privind conformitatea, cu consecinţe serioase pentru sănătatea 
pacienţilor şi cu efecte împovărătoare asupra sistemelor de sănătate naţionale. Astfel de 
indicaţii stricte ar putea descuraja pacienţii să se conformeze tratamentului şi ar putea afecta 
indirect raportarea unor posibile reacţii adverse pentru produsele ce nu sunt incluse în 
această categorie. 

Amendamentul 162
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

« (g) rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa). »

Or. fr

Justificare

Includerea unui rezumat de informaţii esenţiale nu este necesară, întrucât rezumatul 
caracteristicilor produsului (SPC) este el însuşi un rezumat al informaţiilor esenţiale Acesta 
poate crea confuzie pentru pacienţi, care pot trece cu vederea informaţii importante ce sunt 
incluse în rezumatul caracteristicilor produsului, însă nu şi în rezumatul informaţiilor 
esenţiale. Acest lucru poate, de asemenea, crea probleme legate de lizibilitate, de exemplu, în 
cazul prospectelor publicate în mai multe limbi.
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Amendamentul 163
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

„(g) rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

Or. en

Justificare

Introducerea unui rezumat este problematică, cu atât mai mult cu cât elementele sale nu sunt 
definite. Presupune riscul ca pacienţii să citească doar această parte, în condiţiile în care 
aceştia ar trebui să citească prospectul în întregime. Problemele legate de lizibilitatea 
prospectului nu sunt soluţionate prin adăugarea unui rezumat. În locul acestuia, ele ar trebui 
rezolvate printr-o revizuire a datelor menţionate în prospect.

Amendamentul 164
János Áder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

“(g) rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
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punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

Or. hu

Justificare

A se vedea amendamentul precedent, cu justificarea aferentă.

Amendamentul 165
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

“(g) rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

Or. en

Justificare

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Amendamentul 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. La articolul 65, se adaugă 
următoarea literă (g):
" (ga) procedura comunitară de definire a 
calendarului procedural, o structură clară 
şi roluri bine definite pentru toţi actorii 
interesaţi, inclusiv pentru iniţierea de 
audieri publice. "

Or. en

Justificare

Ar trebui furnizate orientări pentru clarificarea procedurilor şi calendare pentru procedura 
comunitară, inclusiv audieri publice.

Amendamentul 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. Articolul 86 alineatul (2) se modifică 
după cum urmează:

Prima liniuţă se va citi după cum 
urmează:

„- etichetarea şi prospectele însoţitoare, 
care fac obiectul dispoziţiilor titlului V, 
şi rezumatul caracteristicilor produsului, 
în măsura în care sunt făcute publice 
independent de livrarea medicamentului, 
în condiţiile unei formulări identice şi 
fără materiale publicitare suplimentare;“
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Or. de

Justificare

The documents approved by the consent authorities (package leaflets and summary of product 
characteristics) contain important information about the product. It should be made clear 
that publication of those documents is not be considered as advertising provided that no 
promotional elements are involved (e.g. a presentation extolling the virtues of the product or 
inclusion of the documents in supplementary publicity material) and the wording approved by 
the authorities is used. At the present time this is a subject of legal dispute when, for example, 
pharmaceutical companies put those documents on their websites (see Case-316/09 
concerning the presentation of medicinal products on the Internet, referred to the CJEC by 
the Bundesgerichtshof for a preliminary ruling by order I ZR 223/06 of 16 July 2009).

Amendamentul 168
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 101 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cu ajutorul sistemului de 
farmacovigilenţă menţionat la alineatul (1), 
statele membre efectuează o evaluare 
ştiinţifică a tuturor informaţiilor, iau în 
considerare opţiunile existente pentru 
minimizarea şi prevenirea riscurilor şi 
adoptă măsuri de reglementare, după caz.

2. Cu ajutorul sistemului de 
farmacovigilenţă menţionat la alineatul (1), 
statele membre efectuează o evaluare 
ştiinţifică a tuturor informaţiilor, iau în 
considerare opţiunile existente pentru 
minimizarea şi prevenirea riscurilor şi 
adoptă măsuri de reglementare, după caz.
În acest scop, ele vor obţine, de asemenea, 
informaţiile relevante cu privire la 
utilizarea medicaţiei, astfel încât să poată 
evalua impactul riscurilor asupra 
sănătăţii publice.

Acestea efectuează un audit periodic al 
sistemului lor de farmacovigilenţă şi 
raportează rezultatele Comisiei până la [a 
se introduce data exactă – doi ani de la data 
transpunerii menţionate la articolul 3 
alineatul (1)] şi, ulterior, la fiecare doi ani.

Acestea efectuează un audit periodic al 
sistemului lor de farmacovigilenţă şi 
raportează rezultatele Comisiei până la [a 
se introduce data exactă – doi ani de la data 
transpunerii menţionate la articolul 3 
alineatul (1)] şi, ulterior, la fiecare doi ani.

Or. es
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Justificare

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacoviligance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the 
sales volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice 
or how its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new 
proposed legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system 
shall collect information about adverse reactions in human beings arising from use of the 
product within the terms of the marketing authorisation as well as from any other use, 
including overdose, misuse, abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities 
will have to monitor the outcome of risk minimization measures contained in risk 
management systems (see Article 107h(1)(a)). The relevance of this information, and the 
inadequacy of the present system in obtaining data used only by the pharmaceutical 
companies,was shown by experience with data on the use of vaccines to combat the influenza 
pandemic in the European Union. In contrast to the information on the sale and distribution 
of medicinal products that is available to the pharmaceutical companies, the national health 
authorities can obtain direct quantitative and qualitative data on the use of medicinal 
products prescribed and dispensed in their own health services. In Spain, for example, such 
data are processed in each Autonomous Region and, with the growing use of electronic 
medical prescriptions, the information can be made available for interpretation, evaluation 
and measurement of the impact of pharmacovigilance data.

Amendamentul 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 101 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fiecare stat membru desemnează o
autoritate competentă pentru îndeplinirea 
sarcinilor în domeniul farmacovigilenţei.

3. Fiecare stat membru desemnează una 
sau mai multe autorităţi competente
pentru îndeplinirea sarcinilor în domeniul 
farmacovigilenţei.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie de competenţa statelor membre să aibă una sau mai multe autorităţi 
responsabile de activitatea de farmacovigilenţă. Statele membre pot avea autorităţi 
competente diferite pentru produse farmaceutice diferite.
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Amendamentul 170
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – articolul1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, spitalele, 
farmaciştii şi alte cadre medicale să 
raporteze reacţiile adverse suspectate către 
autoritatea competentă naţională;

Or. fr

Justificare

Autorităţile naţionale au datoria de a garanta calitatea şi monitorizarea critică a tuturor 
datelor cu caracter pertinent.

Amendamentul 171
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – articolul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă naţională. Aceste măsuri 
includ formarea cadrelor medicale şi a 
pacienţilor şi o campanie de informare a 
pacienţilor. Organizaţiile de pacienţi ar 
trebui să fie implicate în furnizarea de 
informaţii şi de formare pentru pacienţi şi 
în dezvoltarea de campanii de informare 
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publică, în cooperare cu organismele de 
reglementare. 

Or. en

Amendamentul 172
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – articolul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale, precum şi pacienţii să raporteze 
reacţiile adverse suspectate către 
autoritatea competentă naţională sau către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă;

Or. fr

Justificare

Sistemul de farmacovigilenţă ar trebui să fie mai transparent şi să încurajeze o mai mare 
implicare a pacienţilor.

Amendamentul 173
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională şi către titularul autorizaţiei de 
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introducere pe piaţă; introducere pe piaţă;

Or. fr

Justificare

Autorităţile naţionale competente trebuie să fie informate cât mai curând posibil cu privire la 
orice efecte adverse. Acest lucru nu ar trebui să fie pur şi simplu o opţiune.

Amendamentul 174
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă naţională sau către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă; aceste 
măsuri includ formarea cadrelor medicale 
şi a pacienţilor şi o campanie de 
informare a pacienţilor;

Or. ro

Amendamentul 175
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
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naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

competentă naţională. Aceste măsuri 
includ formarea cadrelor medicale şi a 
pacienţilor şi o campanie de informare a 
pacienţilor. Organizaţiile de pacienţi ar 
trebui să fie implicate în furnizarea de 
informaţii şi de formare pentru pacienţi şi 
în dezvoltarea de campanii de informare 
publică, în cooperare cu organismele de 
reglementare. 

Or. en

Amendamentul 176
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă naţională sau către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă; aceste 
măsuri includ formarea cadrelor medicale 
şi o campanie de informare publică 
destinată pacienţilor;

Or. it

Justificare

Pentru a fi eficiente, rapoartele spontane ale pacienţilor trebuie să fie prezentate şi 
documentate în mod corespunzător. Din acest motiv, pacienţii au nevoie de îndrumarea 
cadrelor medicale.

Amendamentul 177
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 –punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă naţională şi către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă;

Or. en

Justificare

Este mai adecvat ca pacienţii şi cadrele medicale să fie încurajaţi să prezinte rapoartele mai 
degrabă autorităţilor competente, decât societăţilor farmaceutice. Raportarea directă către 
societăţi ridică semne de întrebare atât în privinţa confidenţialităţii datelor utilizatorilor, cât 
şi în privinţa răspunsului medical. În plus, acestea vor avea posibilitatea de a decide dacă 
raportul conţine o „reacţie adversă”, o eroare medicală sau alt tip de problemă. Raportarea 
de către pacienţi ar trebui însoţită de campanii de informare privind importanţa raportării.

Amendamentul 178
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională;

Or. en

Justificare

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
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specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Amendamentul 179
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1– punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) desfăşoară campanii de sensibilizare 
referitoare la importanţa raportării 
reacţiilor adverse;

Or. en

Amendamentul 180
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) facilitează raportarea directă de către 
pacienţi prin punerea la dispoziţie a unor 
formate de raportare alternative (e-mail, 
telefon, fax şi poştă), pe lângă formatele 
online;

Or. ro

Amendamentul 181
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 –  punctul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) ia măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura că rapoartele spontane ale 
pacienţilor sunt prezentate în mod 
corespunzător, sub îndrumarea eficientă a 
cadrelor medicale;

Or. it

Justificare

Pentru a fi eficiente, rapoartele spontane ale pacienţilor trebuie să fie prezentate şi 
documentate în mod corespunzător. Din acest motiv, pacienţii au nevoie de îndrumarea 
cadrelor medicale.

Amendamentul 182
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 –  punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) facilitează raportarea directă de către 
pacienţi prin punerea la dispoziţie a unor 
formate de raportare alternative (e-mail, 
telefon, fax şi poştă), pe lângă formatele 
online;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 102 – punctul 1

Amendamentul 183
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
care rezultă din erorile de medicaţie ar 
trebui să se facă în mod anonim şi cu 
respectarea secretului medical.

Or. fr

Justificare

Personalul medical nu ar trebui să fie descurajat de la raportarea reacţiilor adverse care 
rezultă din erorile de medicaţie, de teama unor acţiuni în justiţie împotriva sa.

Amendamentul 184
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) desfăşoară campanii de sensibilizare 
referitoare la importanţa raportării 
reacţiilor adverse;

Or. en

Justificare

Este mai adecvat ca pacienţii şi cadrele medicale să fie încurajaţi să prezinte rapoartele mai 
degrabă autorităţilor competente decât societăţilor farmaceutice. Raportarea directă către 
societăţi ridică semne de întrebare atât în privinţa confidenţialităţii datelor utilizatorilor, cât 
şi în privinţa răspunsului medical. În plus, acestea vor avea posibilitatea de a decide dacă 
raportul conţine o „reacţie adversă”, o eroare medicală sau alt tip de problemă. Raportarea 
de către pacienţi ar trebui însoţită de campanii de informare privind importanţa raportării.
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Amendamentul 185
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) desfăşoară campanii de sensibilizare 
referitoare la importanţa raportării 
reacţiilor adverse;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 102 – punctul 1

Amendment 186
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul1- punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) se asigură că rapoartele privind reacţiile 
adverse conţin informaţii de cea mai înaltă 
calitate; 

(2) se asigură că rapoartele şi bazele de 
date privind reacţiile adverse conţin 
informaţii de cea mai înaltă calitate; 

Or. en

Amendamentul 187
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) se asigură că rapoartele privind reacţiile (2) se asigură că rapoartele şi bazele de 
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adverse conţin informaţii de cea mai înaltă 
calitate; 

date privind reacţiile adverse conţin 
informaţii de cea mai înaltă calitate; 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 102 – punctul 1

Amendamentul 188
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul (21)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) se asigură că rapoartele privind reacţiile 
adverse conţin informaţii de cea mai înaltă 
calitate; 

(2) se asigură că rapoartele şi bazele de 
date privind reacţiile adverse conţin 
informaţii de cea mai înaltă calitate; 

Or. en

Justificare

Este mai adecvat ca pacienţii şi cadrele medicale să fie încurajaţi să prezinte rapoartele mai 
degrabă autorităţilor competente decât societăţilor farmaceutice. Raportarea directă către 
societăţi ridică semne de întrebare atât în privinţa confidenţialităţii datelor utilizatorilor, cât 
şi în privinţa răspunsului medical. În plus, acestea vor avea posibilitatea de a decide dacă 
raportul conţine o “reacţie adversă”, o eroare medicală sau alt tip de problemă. Raportarea 
de către pacienţi ar trebui însoţită de campanii de informare privind importanţa raportării.

Amendamentul 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – articolul 1 –  punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) se asigură, prin metode de colectare a (3) se asigură că toate produsele biologice 
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informaţiilor şi, după caz, prin 
monitorizarea rapoartelor privind reacţiile 
adverse, că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripţie medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora şi care fac obiectul unui raport 
privind reacţiile adverse sunt identificabile;

eliberate pe bază de prescripţie medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora şi care fac obiectul unui raport 
privind reacţiile adverse suspectate sunt 
identificabile, pe cât posibil, prin numele 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, denumirea comună internaţională 
(DCI), numele medicamentului şi 
numărul de lot, utilizând formularele şi 
procedurile standard conform articolului 
25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 şi ţinând seama pe deplin de 
evoluţiile din cadrul sistemului 
EudraVigilance;

În sensul punctului (1) de la primul 
paragraf, statele membre pot impune 
cerinţe specifice medicilor, farmaciştilor şi 
altor cadre medicale în ceea ce priveşte 
raportarea reacţiilor adverse suspectate 
grave sau neaşteptate.

În sensul punctelor (1) şi (3) de la primul 
paragraf, statele membre pot impune 
cerinţe specifice medicilor, farmaciştilor şi 
altor cadre medicale.

Or. en

Justificare

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Amendamentul 190
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 –  punctul 3



PE438.412v02-00 118/184 AM\808932RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) se asigură, prin metode de colectare a 
informaţiilor şi, după caz, prin 
monitorizarea rapoartelor privind reacţiile 
adverse, că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripţie medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora şi care fac obiectul unui raport 
privind reacţiile adverse sunt identificabile;

(3) se asigură, prin metode de colectare a 
informaţiilor şi, după caz, prin 
monitorizarea rapoartelor privind reacţiile 
adverse, că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripţie medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora şi care fac obiectul unui raport 
privind reacţiile adverse sunt identificabile, 
utilizând formatul conţinutului şi 
procedura elaborată în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 şi pune 
în aplicare măsurile necesare pentru a 
asigura trasabilitatea medicamentelor 
biologice distribuite pacienţilor.”;

Or. en

Justificare

Modificarea operată la paragraful 3 al articolului, printr-un amendament însoţitor la 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, atribuie Agenţiei Europene pentru Medicamente sarcina 
elaborării conţinutului, formatului şi a procedurilor necesare pentru raportarea de reacţii 
adverse în cazul medicamentelor biologice, în interesul îmbunătăţirii farmacovigilenţei la 
nivelul UE.

Amendamentul 191
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) se asigură că publicul beneficiază la 
timp de informaţiile importante 
referitoare la farmacovigilenţă în ceea ce 
priveşte utilizarea unui medicament şi că 
datele sunt în permanenţă accesibile 
publicului;

Or. en
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Justificare

Este mai adecvat ca pacienţii şi cadrele medicale să fie încurajaţi să prezinte rapoartele mai 
degrabă autorităţilor competente decât societăţilor farmaceutice. Raportarea directă către 
societăţi ridică semne de întrebare atât în privinţa confidenţialităţii datelor utilizatorilor, cât 
şi în privinţa răspunsului medical. În plus, acestea vor avea posibilitatea de a decide dacă 
raportul conţine o „reacţie adversă”, o eroare medicală sau alt tip de problemă. Raportarea 
de către pacienţi ar trebui însoţită de campanii de informare privind importanţa raportării.

Amendamentul 192
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) se asigură că publicul beneficiază la 
timp de informaţiile importante 
referitoare la farmacovigilenţă în ceea ce 
priveşte utilizarea unui medicament şi că 
datele sunt în permanenţă accesibile 
publicului;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 102 – punctul 1

Amendamentul 193
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) se asigură că publicul beneficiază la 
timp de informaţiile importante 
referitoare la farmacovigilenţă în ceea ce 
priveşte utilizarea unui medicament şi că 
datele sunt în permanenţă accesibile 
publicului;
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Or. en

Amendamentul 194
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
din cauza erorilor de medicaţie nu ar 
trebui să facă obiectul - şi nici să dea 
naştere la - unei acţiuni în justiţie 
împotriva persoanelor care le raportează.

Or. it

Justificare

Raportarea reacţiilor adverse suspectate din cauza erorilor de medicaţie nu poate fi anonimă, 
altfel ar exista un risc de informare răuvoitoare. Cu toate acestea, este de asemenea necesar 
să se asigure că persoanele care doresc să facă un astfel de raport cu bună-credinţă nu sunt 
descurajate de la a face acest lucru de teama unor acţiuni în justiţie împotriva lor.

Amendamentul 195
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate să delege altui stat 
membru oricare dintre sarcinile atribuite 
în temeiul prezentului titlu, sub rezerva 
unui acord scris al acestuia din urmă.

eliminat

Statul membru care delegă informează în 
scris Comisia, Agenţia şi toate celelalte 
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state membre în legătură cu această 
delegaţie. Statul membru care delegă şi 
Agenţia pun aceste informaţii la dispoziţia 
publicului.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie pe deplin responsabil pentru depistarea şi urmărirea 
oricăror reacţii adverse produse de un medicament comercializat pe teritoriul său.

Amendamentul 196
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate să delege altui stat 
membru oricare dintre sarcinile atribuite 
în temeiul prezentului titlu, sub rezerva 
unui acord scris al acestuia din urmă.

eliminat

Statul membru care delegă informează în 
scris Comisia, Agenţia şi toate celelalte 
state membre în legătură cu această 
delegaţie. Statul membru care delegă şi 
Agenţia pun aceste informaţii la dispoziţia 
publicului.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie pe deplin responsabil pentru depistarea şi urmărirea 
oricăror reacţii adverse produse de un medicament comercializat pe teritoriul său.
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Amendamentul 197
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este obligat să efectueze un audit 
periodic al sistemului său de 
farmacovigilenţă. Acesta consemnează 
constatările principale ale auditului în 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă şi, pe baza constatărilor 
auditului, asigură elaborarea şi aplicarea 
unui plan corespunzător de acţiuni 
corective.

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este obligat să efectueze un audit 
periodic al sistemului său de 
farmacovigilenţă. Acesta asigură 
elaborarea şi aplicarea unui plan 
corespunzător de acţiuni corective.

Or. en

Justificare

Acţiunile de audit sunt instrumente de îmbunătăţire a sistemelor interne ale unei companii. În 
cazul în care concluziile trebuie să fie dezvăluite, aceasta ar putea duce la rapoarte de audit
false.

Amendamentul 198
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este obligat să efectueze un audit 
periodic al sistemului său de 
farmacovigilenţă. Acesta consemnează 
constatările principale ale auditului în 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă şi, pe baza constatărilor 

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este obligat să efectueze un audit 
periodic al sistemului său de 
farmacovigilenţă. Acesta consemnează în 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă orice modificări făcute 
ca urmare a auditului în conformitate cu 
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auditului, asigură elaborarea şi aplicarea
unui plan corespunzător de acţiuni 
corective.

un plan corespunzător de acţiuni corective.

Or. fr

Justificare

Orice modificări referitoare la constatările auditului intern în conformitate cu un plan de 
acţiune posibil, în cazul în care acest lucru este impus de constatările de audit, ar trebui să 
fie înregistrate în dosarul standard al sistemului de farmacovigilenţă.

Amendamentul 199
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este obligat să efectueze un audit 
periodic al sistemului său de 
farmacovigilenţă. Acesta consemnează 
constatările principale ale auditului în 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă şi, pe baza constatărilor 
auditului, asigură elaborarea şi aplicarea 
unui plan corespunzător de acţiuni 
corective.

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este obligat să efectueze un audit 
anual al sistemului său de 
farmacovigilenţă. Acesta consemnează 
constatările principale ale auditului în 
dosarul standard al sistemului de 
farmacovigilenţă şi le comunică autorităţii 
naţionale competente înainte de data de 
31 decembrie a fiecărui an. Pe baza
constatărilor auditului, titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
asigură elaborarea şi aplicarea unui plan 
corespunzător de acţiuni corective.

Or. fr

Justificare

Cerinţa referitoare la realizarea unui audit „periodic” nu este suficient de clară. Titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă ar trebui să fie obligat să realizeze un audit în fiecare an.
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Amendamentul 200
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) prezintă autorităţii naţionale 
competente o descriere detaliată a 
sistemului de gestionare a riscurilor pe 
care intenţionează să îl instituie;

Or. fr

Justificare

„Planurile de gestionare a riscurilor” ar trebui să fie elaborate şi puse în aplicare sub 
supravegherea atentă a autorităţilor sanitare competente (în special, sistemele de 
farmacovigilenţă naţionale şi regionale).

Amendamentul 201
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) integrează cerinţele autorităţii 
naţionale competente în urma acestei 
evaluări;

Or. fr

Justificare

„Planurile de gestionare a riscurilor” ar trebui să fie elaborate şi puse în aplicare sub 
supravegherea atentă a autorităţilor sanitare competente (în special, sistemele de 
farmacovigilenţă naţionale şi regionale).
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Amendamentul 202
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această cerinţă trebuie formulată în scris, 
trebuie să prevadă o justificare detaliată şi 
trebuie să includă termenul pentru 
prezentarea descrierii detaliate a sistemului 
de gestionare a riscurilor.

Această cerinţă trebuie formulată în scris, 
trebuie să prevadă o justificare detaliată şi 
trebuie să includă termenul pentru 
prezentarea descrierii detaliate a sistemului 
de gestionare a riscurilor. Aceasta se 
publică fără întârziere.

Or. fr

Amendamentul 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această cerinţă trebuie formulată în scris, 
trebuie să prevadă o justificare detaliată şi 
trebuie să includă termenul pentru 
prezentarea descrierii detaliate a sistemului 
de gestionare a riscurilor.

Această cerinţă trebuie formulată în scris, 
trebuie să prevadă o justificare ştiinţifică
detaliată şi trebuie să includă termenul 
pentru prezentarea descrierii detaliate a 
sistemului de gestionare a riscurilor.

Or. fr

Justificare

Cererile privind o descriere detaliată a sistemului de gestionare a riscurilor ar trebui să fie 
justificate din punct de vedere ştiinţific. Propunerea Comisiei nu este suficient de clară la 
acest punct.
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Amendamentul 204
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea fondurilor destinate 
activităţilor legate de farmacovigilenţă, de 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi de 
supravegherea pieţei se află permanent sub 
controlul autorităţilor competente 
naţionale, pentru a le garanta independenţa.

Activităţile legate de farmacovigilenţă, de 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi de 
supravegherea pieţei beneficiază de 
finanţare publică corespunzătoare 
sarcinilor încredinţate. Gestionarea 
fondurilor destinate acestor activităţi se 
află permanent sub controlul autorităţilor 
competente naţionale, pentru a le garanta 
independenţa..

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în vederea efectuării 
acestor activităţi de către autorităţile 
competente naţionale.

Primul paragraf nu împiedică colectarea 
indirectă, de către autorităţile naţionale,
de resurse complementare în vederea 
efectuării acestor activităţi, cu condiţia 
strictei garantări a independenţei 
acestora.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se garanteze stricta independenţă financiară a activităţilor de farmacovigilenţă. 
Este, prin urmare, important să se evite colectarea de taxe directe, care pot conduce la 
apariţia unei relaţii de tip „plată pentru servicii prestate”.

Amendamentul 205
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea fondurilor destinate 
activităţilor legate de farmacovigilenţă, de 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi de 
supravegherea pieţei se află permanent sub 
controlul autorităţilor competente 
naţionale, pentru a le garanta independenţa.

Activităţile legate de farmacovigilenţă, de 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi de 
supraveghere a pieţei ar trebui să fie 
finanţate în principal prin intermediul 
finanţării publice naţionale sau 
comunitare. Gestionarea fondurilor 
destinate activităţilor legate de 
farmacovigilenţă, de funcţionarea reţelelor 
de comunicaţii şi de supravegherea pieţei 
se află permanent sub controlul 
autorităţilor competente naţionale, pentru a 
le garanta independenţa.

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în vederea efectuării 
acestor activităţi de către autorităţile 
competente naţionale.

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
către agenţie de resurse complementare 
pentru realizarea acestor activităţi, sub 
formă de taxe de la titularii autorizaţiilor 
de introducere pe piaţă, cu condiţia 
garantării stricte a independenţei sale.

Or. fr

Justificare

Autorităţile publice sunt responsabile pentru finanţarea farmacovigilenţei, deoarece au 
responsabilitatea de a proteja sănătatea publică şi şi-au asumat răspunderea de a acorda 
autorizaţii. Este importantă evitarea oricăror posibile conflicte de interese.

Amendamentul 206
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105 – alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu împiedică colectarea 
de taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în vederea efectuării 
acestor activităţi de către autorităţile 
competente naţionale.

eliminat
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Or. en

Justificare

Activitatea de farmacovigilenţă ar trebui finanţată public nu numai pentru a-i garanta 
independenţa, dar şi pentru că statele membre ar trebui să fie pe deplin responsabile pentru 
farmacovigilenţă (şi din punctul de vedere al finanţării), întrucât acestea suportă costurile 
legate de efectele secundare atât în materie de morbiditate, cât şi în materie de mortalitate. 
Potrivit Comisiei Europene, „se estimează că 5 % din spitalizări sunt provocate de reacţii 
adverse la medicamente, 5 % din pacienţii spitalelor suferă de o reacţie adversă la 
medicamente, iar reacţiile adverse la medicamente reprezintă a cincea cauză de mortalitate 
în spitale.”

Amendamentul 207
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu împiedică colectarea 
de taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în vederea efectuării 
acestor activităţi de către autorităţile 
competente naţionale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – cuvinte introductive

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind 
siguranţa medicamentelor aflat în legătură 

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind 
medicamentele, care cuprinde şi o pagină 
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cu portalul internet european privind 
siguranţa medicamentelor, instituit în 
conformitate cu articolul 26 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004. Prin 
intermediul portalurilor internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, statele 
membre fac publice cel puţin următoarele 
elemente:

internet dedicată siguranţei 
medicamentelor, aflat în legătură cu 
portalul internet european privind siguranţa 
medicamentelor, instituit în conformitate 
cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004. Prin intermediul portalurilor 
internet naţionale privind medicamentele, 
statele membre fac publice cel puţin 
următoarele elemente:

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să aibă un portal internet al agenţiei naţionale pentru 
medicamente în scopul de a furniza publicului informaţii preţioase privind medicamentele. 
Majoritatea ţărilor au deja asemenea portaluri ca sursă de informaţii validate şi fiabile 
privind medicamentele, iar acest amendament urmăreşte stabilirea temeiului juridic pentru 
existenţa acestor portaluri ca răspuns la raportul Comisiei Europene referitor la practica 
actuală cu privire la furnizarea către pacienţi a informaţiilor privind medicamentele. Portalul 
internet ar trebui să includă o secţiune dedicată informaţiilor referitoare la aspectele de 
siguranţă şi farmacovigilenţă.

Amendamentul 209
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind 
siguranţa medicamentelor aflat în legătură 
cu portalul internet european privind 
siguranţa medicamentelor, instituit în 
conformitate cu articolul 26 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004. Prin 
intermediul portalurilor internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, statele 
membre fac publice cel puţin următoarele 
elemente:

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind 
medicamentele, care cuprinde şi o pagină 
internet dedicată siguranţei 
medicamentelor, aflat în legătură cu 
portalul internet european privind siguranţa 
medicamentelor, instituit în conformitate 
cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004. Prin intermediul portalurilor 
internet naţionale privind medicamentele, 
statele membre fac publice cel puţin 
următoarele elemente:

(1) prospectele în limba naţională pentru 
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medicamentele disponibile pe piaţa 
naţională (şi, dacă este cazul, link-ul către 
baza de date EMEA EudraPharm);
(2) rezumatul caracteristicilor produsului 
şi orice condiţii stabilite în conformitate 
cu articolele 21a, 22 şi 22a, precum şi 
eventualele termene pentru îndeplinirea 
acestora, pentru orice medicament pe care 
acestea îl autorizează; şi
(3) raportul de evaluare
Prin intermediul paginilor internet 
naţionale privind medicamentele, statele 
membre fac publice cel puţin următoarele 
elemente:

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(2) lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări intensive, menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

(2) lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări intensive, menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(4) ordinea de zi a reuniunilor 
Comitetului de farmacovigilenţă şi 
procesele-verbale ale reuniunilor sale, 
însoţite de deciziile luate şi de detaliile şi 
explicaţiile voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare.

Or. en

Justificare

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
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pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Amendamentul 210
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) prospectele în limba naţională pentru 
medicamentele disponibile pe piaţa 
naţională (şi, dacă este cazul, link-ul către 
baza de date EMEA EudraPharm);

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 106 - introducere

Amendamentul 211
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul – 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) rezumatul caracteristicilor 
produsului şi orice condiţii stabilite în 
conformitate cu articolele 21a, 22 şi 22a, 
precum şi eventualele termene pentru 
îndeplinirea acestora, pentru orice 
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medicament pe care acestea îl 
autorizează;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 106 - introducere

Amendamentul 212
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul -1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) rapoartele de evaluare, precum şi 
rapoartele periodice actualizate privind 
siguranţa prezentate autorităţilor 
medicale de către titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 106 - introducere

Amendamentul 213
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) un rezumat al sistemelor de gestionare 
a riscurilor pentru medicamentele 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă;

Or. fr
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Justificare

Informaţiile care urmează să fie publicate pe acest portal internet ar trebui să fie 
cuprinzătoare, dar nu complexe.

Amendamentul 214
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) descrierea detaliată a sistemelor de 
gestionare a riscurilor şi protocoalele 
detaliate ale studiilor post-autorizare
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 106 - introducere

Amendamentul 215
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) un rezumat al sistemelor de gestionare 
a riscurilor pentru medicamentele 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă;

(2) lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări intensive, menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

(2) lista medicamentelor menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, pentru a căror autorizare este 
necesară îndeplinirea anumitor condiţii;
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(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(4) versiunea electronică cea mai 
actualizată a prospectului şi a 
rezumatului caracteristicilor produsului 
pentru toate medicamentele existente şi 
noi; 

(5) un scurt istoric documentar al 
modificărilor aduse informaţiilor despre 
produs.
Toate informaţiile de pe portalurile 
internet privind siguranţa, inclusiv toate 
cele de mai sus, vor fi prezentate în mod 
comprehensibil pentru publicul larg. 

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Deşi legislaţia prevede publicarea de 
informaţii foarte detaliate pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor, 
aceasta nu include referinţe la informaţiile esenţiale pentru a se asigura utilizarea sigură a 
medicamentelor: din acest motiv, prospectul ar trebui făcut public.

Amendamentul 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale, dacă este cazul, şi 
pacienţi, pe baza formularelor menţionate 
la articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.
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Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a include „riscul pentru mediu” în evaluarea raportului 
riscuri/beneficii. Această includere este deja la îndemână în legislaţia pentru medicamentele 
veterinare, iar includerea în legislaţia privind medicamentele pentru om este recomandată în 
Raportul tehnic al Agenţiei Europene de Mediu nr. 1/2010. Scopul principal este de a proteja 
sănătatea publică, fără a pune în pericol accesul la medicamentele vitale pentru pacienţi.

Amendamentul 217
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) ordinea de zi a reuniunilor 
Comitetului de farmacovigilenţă şi ale 
grupului de coordonare, precum şi 
procesele-verbale ale reuniunilor 
acestora, însoţite de deciziile luate şi de 
detaliile şi explicaţiile voturilor, inclusiv 
opiniile minoritare;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 106 - introducere

Amendamentul 218
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) cererea din partea autorităţii 
naţionale competente către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă de a 
opera un sistem de gestionare a riscurilor 
sau de a efectua un studiu post-
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autorizare, precum şi, dacă este cazul, 
explicaţiile furnizate de titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
autorităţii naţionale competente şi decizia 
finală a autorităţii competente.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 106 - introducere

Amendamentul 219
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare.

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă şi să precizeze dacă au apărut 
în doze utilizate în mod normal la om 
pentru profilaxie, diagnoză sau terapia 
unei boli sau pentru restaurarea, 
corectarea sau modificarea unei funcţii 
fiziologice, ca urmare a unei erori de 
medicaţie sau a unei utilizări 
neautorizate, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare.

Or. fr

Justificare

Extinderea conceptului de „reacţie adversă” la efectele secundare care rezultă dintr-o eroare 
de medicaţie sau utilizare neautorizată (inclusiv întrebuinţarea greşită şi abuzul de 
medicamente) permite o înţelegere mai completă a efectelor secundare care pot fi dăunătoare 
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pentru pacienţi. Cu toate acestea, este important să se facă o distincţie clară între efectele
secundare care apar în condiţii normale de utilizare şi cele care apar în alte circumstanţe. 
Această distincţie ar trebui să devină evidentă în timpul procedurii de raportare.

Amendamentul 220
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107- alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare.

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de cadrele medicale 
sau sunt observate în timpul unui studiu de 
siguranţă post-autorizare.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să se asigure că aceste 
rapoarte sunt accesibile într-un loc unic în 
Comunitate.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să se asigure că aceste 
rapoarte sunt accesibile într-un loc unic în 
Comunitate.

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf, reacţiile adverse suspectate, 
observate în timpul unui studiu clinic, sunt 
înregistrate şi raportate în conformitate cu 
Directiva 2001/20/CE.

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf, reacţiile adverse suspectate, 
observate în timpul unui studiu clinic, sunt 
înregistrate şi raportate în conformitate cu 
Directiva 2001/20/CE.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de cadrele medicale.

Or. de
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Justificare

Se pare că se justifică prea puţin raportarea de către pacienţi a reacţiilor adverse direct către 
producători. Interlocutorul principal al pacienţilor în astfel de cazuri ar trebui să fie doctorul 
sau farmacistul acestora. Raportările pot fi, de asemenea, făcute prin intermediul portalurilor 
naţionale de internet. Nu este necesar ca producătorii să aibă posibilitatea de a urmări 
rapoartele până la pacienţii individuali, ceea ce ar trebui evitat şi din motive de protecţie a 
datelor.

Amendamentul 221
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare. 

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate în Comunitate 
care le sunt aduse la cunoştinţă, indiferent 
dacă aceste reacţii sunt semnalate spontan 
de pacienţi sau de cadrele medicale sau 
sunt observate în timpul unui studiu clinic 
sau al unui studiu de siguranţă post-
autorizare. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să se asigure că aceste 
rapoarte sunt accesibile într-un loc unic 
în Comunitate.

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf, reacţiile adverse suspectate, 
observate în timpul unui studiu clinic, sunt 
înregistrate şi raportate în conformitate cu 
Directiva 2001/20/CE.

Reacţiile adverse suspectate, observate în 
timpul unui studiu clinic, sunt înregistrate 
şi raportate, de asemenea, în conformitate 
cu Directiva 2001/20/CE.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă transmite autorităţii naţionale 
competente rapoartele privind reacţiile
adverse suspectate care îi sunt adresate de 
pacienţi şi de cadrele medicale în termen 
de 45 de zile de la primirea rapoartelor.
Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă informează pacientul şi cadrul 



AM\808932RO.doc 139/184 PE438.412v02-00

RO

medical privind transmiterea raportului 
lor către autorităţile competente care 
trebuie să dea curs respectivului raport.
Autorităţile naţionale competente nu pot 
refuza rapoartele privind reacţiile adverse 
suspectate care îi sunt adresate prin poştă, 
telefon, fax sau în format electronic de 
pacienţi şi de cadrele medicale.

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoştinţă de eveniment.

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, autorităţilor naţionale 
competente, informaţii cu privire la toate 
reacţiile adverse suspectate grave care au 
loc în Comunitate şi în ţări terţe, în termen 
de 15 de zile de la data primirii raportului 
sau, în lipsa unui raport, în termen de 15 de 
zile de la data la care titularul în cauză a 
luat cunoştinţă de eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoştinţă de 
eveniment. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, autorităţilor naţionale 
competente, informaţii cu privire la toate 
reacţiile adverse suspectate care nu sunt 
grave şi care au loc pe pieţele pe care îşi 
desfăşoară activitatea, în termen de 45 de 
zile de la data primirii raportului. 

În cazul medicamentelor care conţin 
substanţe active menţionate în lista de 
publicaţii monitorizate de Agenţie în 
conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
sunt obligaţi să raporteze către baza de 
date Eudravigilance reacţiile adverse 
suspectate care sunt înregistrate în 
literatura medicală inclusă în listă, dar 
aceştia monitorizează orice altă publicaţie 
medicală şi raportează orice reacţie adversă 
suspectată.

În cazul medicamentelor care conţin 
substanţe active menţionate în lista de 
publicaţii monitorizate de Agenţie în 
conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
sunt obligaţi să raporteze reacţiile adverse 
suspectate care sunt înregistrate în 
literatura medicală inclusă în listă, dar 
aceştia monitorizează orice altă publicaţie 
medicală şi raportează orice reacţie adversă 
suspectată.
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4. Statele membre consultă rapoartele 
privind reacţiile adverse prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance şi evaluează 
calitatea datelor primite din partea 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. După caz, acestea implică pacienţii şi 
cadrele medicale în monitorizarea oricăror 
rapoarte pe care le primesc şi solicită 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă să asigure monitorizarea acestor 
rapoarte. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă sunt obligaţi să 
adreseze o notificare către baza de date 
Eudravigilance cu privire la orice 
informaţie primită.

4. Statele membre evaluează calitatea 
datelor primite din partea titularilor 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. După 
caz, acestea implică pacienţii şi cadrele 
medicale în monitorizarea oricăror rapoarte 
pe care le primesc. 

Or. en

Justificare

Este esenţial ca autorităţile competente ale statelor membre să aibă o imagine clară a 
reacţiilor adverse care au apărut în ţara lor. Prin solicitarea ca raportarea să opereze prin 
intermediul sistemului de farmacovigilenţă al statului membru în care a apărut efectul 
advers, se poate asigura calitatea conţinutului bazei de date Eudravigilance.

Mai mult decât atât, centralizarea tuturor raportărilor la nivel european, fără nicio analiză 
regională sau naţională, va dilua şi modifica datele, împiedicând analiza şi interpretarea 
detaliată, determinând în cele din urmă ineficienţa bazei de date Eudravigilance.

Amendamentul 222
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu excepţia cazului în care se 
justifică din motive legate de 
farmacovigilenţă, statele membre 
individuale nu impun cerinţe 
suplimentare de raportare privind titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă.

Or. en
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Justificare

Unul dintre obiectivele propunerii Comisiei, şi după cum se menţionează în considerentul 5 
din regulament, este faptul că, din punerea sa în aplicare, nu rezultă cerinţe naţionale 
suplimentare. Cerinţele naţionale suplimentare necesită multe resurse şi mult timp atât pentru 
autorităţi, cât şi pentru titularii autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi pot chiar dezactiva 
detectarea armonizată a semnalului.

Amendamentul 223
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107- alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare.

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de cadrele medicale 
sau sunt observate în timpul unui studiu de 
siguranţă post-autorizare.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să se asigure că aceste 
rapoarte sunt accesibile într-un loc unic în 
Comunitate.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să se asigure că aceste 
rapoarte sunt accesibile într-un loc unic în 
Comunitate.

Prin derogare de la dispoziţiile primului
paragraf, reacţiile adverse suspectate, 
observate în timpul unui studiu clinic, sunt 
înregistrate şi raportate în conformitate cu 
Directiva 2001/20/CE.

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf, reacţiile adverse suspectate, 
observate în timpul unui studiu clinic, sunt 
înregistrate şi raportate în conformitate cu 
Directiva 2001/20/CE.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de cadrele medicale.
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Or. de

Justificare

Se pare că se justifică prea puţin raportarea de către pacienţi a reacţiilor adverse direct către 
producători. Interlocutorul principal al pacienţilor în astfel de cazuri ar trebui să fie doctorul 
sau farmacistul acestora. Raportările pot fi, de asemenea, făcute prin intermediul portalurilor 
naţionale de internet. Nu este necesar ca producătorii să aibă posibilitatea de a urmări 
rapoartele până la pacienţii individuali, ceea ce ar trebui evitat şi din motive de protecţie a 
datelor.

Amendamentul 224
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă trebuie să transmită autorităţilor 
naţionale competente orice rapoarte 
privind reacţiile adverse suspectate care îi 
sunt adresate de pacienţi şi de cadrele 
medicale în termen de şapte zile de la 
primirea rapoartelor. Titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
informează pacientul şi cadrul medical 
privind transmiterea raportului lor către 
autorităţile competente care trebuie să dea 
curs respectivului raport.
După caz, statele membre implică 
pacienţii şi cadrele medicale în 
monitorizarea oricăror rapoarte pe care le 
primesc.
Autorităţile naţionale competente nu pot 
refuza rapoartele privind reacţiile adverse 
suspectate care le sunt adresate prin 
poştă, telefon, fax sau în format electronic 
de pacienţi şi de cadrele medicale.

Or. en
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Justificare

Utilizarea formatului online pentru raportare (regulament, articolul 25) ar putea rezolva 
problema caracterului complet, dar raportarea prin intermediul internetului ar exclude, de 
asemenea, de la această posibilitate/drept o mare parte a populaţiei, şi anume persoanele în 
vârstă şi persoanele care nu au competenţe informatice. Din acest motiv, consumatorii ar 
trebui să aibă mai multe posibilităţi de raportare în afară de internet (în SUA, de exemplu, 
Administraţia pentru alimente şi medicamente (FDA) permite consumatorilor să raporteze 
online, prin email, fax şi telefon).

Amendamentul 225
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic sau în orice alt format 
adecvat de pacienţi şi de cadrele medicale.

Or. fr

Justificare

Este important ca raportarea reacţiilor adverse să nu fie împiedicată prin impunerea unor 
bariere tehnologice. Anumite persoane nu au acces la internet sau întâmpină dificultăţi în 
utilizarea acestuia.

Amendamentul 226
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 3- paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularii autorizaţiilor de introducere pe Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
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piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoştinţă de 
eveniment. 

piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoştinţă de 
eveniment. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă a medicamentelor 
autorizate în baza articolului 10a şi 
titularii de înregistrări pentru 
medicamentele menţionate la articolele 14 
- 16a sunt scutiţi de obligaţia de mai sus.

Or. en

Justificare

Noua cerinţă propusă pentru companiile farmaceutice de a raporta toate reacţiile adverse 
suspectate care nu sunt grave (inclusiv rapoartele consumatorilor confirmate nemedical) va 
avea un impact masiv asupra volumului de muncă atât al industriei, cât şi al autorităţile de 
reglementare, deoarece în majoritatea cazurilor este vorba despre rapoarte ale 
consumatorilor neconfirmate şi care nu sunt grave. În afară de scurgerea uriaşă de resurse 
de farmacovigilenţă, colectarea acestor date nu va adăuga nicio valoare din perspectiva 
sănătăţii publice pentru medicamentele vechi; aceasta poate, dimpotrivă, afecta detectarea 
unor posibile semnale de siguranţă noi. 

Amendamentul 227
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 3 – paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare «baza de date 
Eudravigilance»), informaţii cu privire la 

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare «baza de date 
Eudravigilance»), informaţii cu privire la
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toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoştinţă de eveniment.

toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Uniune şi în ţări terţe, precizând 
dacă acestea au apărut în dozele utilizate 
în mod normal la oameni pentru 
prevenirea, diagnoza sau tratarea unei 
boli sau pentru a restaura, corecta sau 
modifica o funcţie fiziologică, ca urmare 
a unei erori de medicaţie sau a unei 
utilizări neconforme cu rezumatul 
autorizat al caracteristicilor produsului, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoştinţă de eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoştinţă de 
eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Uniune, 
precizând dacă acestea au apărut în 
dozele utilizate în mod normal la oameni 
pentru prevenirea, diagnoza sau tratarea 
unei boli sau pentru a restaura, corecta 
sau modifica o funcţie fiziologică, ca 
urmare a unei erori de medicaţie sau a 
unei utilizări neconforme cu rezumatul 
autorizat al caracteristicilor produsului, în 
termen de 90 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoştinţă de eveniment.

Or. fr

Justificare

Extinderea definiţiei noţiunii de „reacţie adversă” pentru a include efectele secundare care 
rezultă dintr-o eroare de medicaţie sau utilizare neconformă cu rezumatul autorizat al 
caracteristicilor produsului (inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul de medicamente) 
oferă o imagine mai completă a reacţiilor adverse care pot fi dăunătoare pentru pacienţi. Cu 
toate acestea, este important să se facă o distincţie clară între efectele secundare în condiţii 
normale de utilizare şi alte efecte secundare. Această distincţie trebuie să fie evidenţiată în 
procedura de raportare.
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Amendamentul 228
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 3- paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
(denumită în continuare ‘baza de date 
Eudravigilance’), informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoştinţă de eveniment.

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, autorităţilor naţionale 
competente, informaţii cu privire la toate 
reacţiile adverse suspectate grave care au 
loc în Comunitate şi în ţări terţe, în termen 
de 15 de zile de la data primirii raportului 
sau, în lipsa unui raport, în termen de 15 de 
zile de la data la care titularul în cauză a 
luat cunoştinţă de eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoştinţă de 
eveniment. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită autorităţilor 
naţionale competente, în format electronic, 
informaţii cu privire la toate reacţiile 
adverse suspectate care nu sunt grave şi 
care au loc pe pieţele pe care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea, în termen de 45 de 
zile de la data primirii raportului sau, în 
lipsa unui raport, în termen de 90 de zile de 
la data la care titularul în cauză a luat 
cunoştinţă de eveniment. 

Or. en

Amendamentul 229
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre consultă rapoartele 
privind reacţiile adverse prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance şi evaluează 
calitatea datelor primite din partea 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. După caz, acestea implică pacienţii şi 
cadrele medicale în monitorizarea oricăror 
rapoarte pe care le primesc şi solicită 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă să asigure monitorizarea acestor 
rapoarte. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă sunt obligaţi să 
adreseze o notificare către baza de date 
Eudravigilance cu privire la orice 
informaţie primită.

4. Statele membre evaluează calitatea 
datelor primite din partea titularilor 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. După 
caz, acestea implică pacienţii şi cadrele 
medicale în monitorizarea oricăror rapoarte 
pe care le primesc. 

Or. en

Amendamentul 230
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre consultă rapoartele privind 
reacţiile adverse prin intermediul bazei de 
date Eudravigilance şi evaluează calitatea 
datelor primite din partea titularilor 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. După 
caz, acestea implică pacienţii şi cadrele 
medicale în monitorizarea oricăror 
rapoarte pe care le primesc şi solicită 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă să asigure monitorizarea acestor 
rapoarte. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă sunt obligaţi să 
adreseze o notificare către baza de date 
Eudravigilance cu privire la orice 
informaţie primită.

Statele membre consultă rapoartele privind 
reacţiile adverse prin intermediul bazei de 
date Eudravigilance şi evaluează calitatea 
datelor primite din partea titularilor 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă.
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Amendament 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre înregistrează toate reacţiile 
adverse suspectate care au loc pe teritoriul 
lor sau care le sunt aduse la cunoştinţă de 
cadrele medicale şi de pacienţi.

Statele membre înregistrează toate reacţiile 
adverse suspectate care au loc pe teritoriul 
lor sau care le sunt aduse la cunoştinţă de 
cadrele medicale. În ceea ce priveşte 
reacţiile adverse suspectate raportate de 
către pacienţi, statele membre pot decide 
dacă acestea sunt raportate direct sau 
prin intermediul cadrelor medicale.

Or. en

Justificare

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Amendamentul 232
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi, precizând dacă acestea au apărut 
în dozele utilizate în mod normal la 
oameni pentru prevenirea, diagnoza sau 
tratarea unei boli sau pentru a restaura, 
corecta sau modifica o funcţie fiziologică, 
ca urmare a unei erori de medicaţie sau a 
unei utilizări neconforme cu rezumatul 
autorizat al caracteristicilor produsului.

Or. fr

Justificare

Extinderea noţiunii de "reacţie advers" pentru a include efectele secundare care rezultă dintr-
o eroare de medicaţie sau utilizare neconformă cu rezumatul autorizat al caracteristicilor 
produsului (inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul de medicamente) oferă o imagine mai 
completă a reacţiilor adverse care pot fi dăunătoare pentru pacienţi. Cu toate acestea, este 
important să se facă o distincţie clară între efectele secundare în condiţii normale de utilizare 
şi alte efecte secundare. Această distincţie trebuie să fie evidenţiată în procedura de 
raportare.

Amendamentul 233
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor sau prin 
intermediul altor mijloace adecvate.

Or. fr
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Justificare

Este important ca raportarea reacţiilor adverse să nu fie împiedicată prin impunerea unor 
obstacole tehnologice. Unii oameni nu au în mod necesar accesul la internet sau le este dificil 
să îl utilizeze.

Amendamentul 234
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Or. de

Justificare

Cazurile cele mai suspecte sunt raportate prin poştă sau fax. În cazul în care raportarea 
electronică ar fi unica posibilitate, aceasta ar putea reduce disponibilitatea de a raporta (în 
special din partea cadrelor medicale) Prin urmare, mai multe modalităţi de raportare ar 
trebui să fie disponibile.

Amendamentul 235
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.
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Or. de

Justificare

Experienţa demonstrează că cele mai suspecte cazuri sunt raportate prin poştă sau fax. În 
cazul în care raportarea electronică ar fi unica posibilitate, aceasta ar putea reduce 
disponibilitatea de a raporta (în special din partea cadrelor medicale) Prin urmare, mai 
multe modalităţi de raportare ar trebui să fie disponibile.

Amendamentul 236Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor.

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie sau reacţiile 
adverse apărute în urma utilizărilor care 
nu sunt prevăzute în rezumatul autorizat 
al caracteristicilor produsului, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor.

Or. de

Justificare

Eliminarea fostului criteriu al „dozei întrebuinţate în mod normal” din definiţia reacţiei 
adverse [articolul 1 alineatul (11)] se traduce prin includerea erorilor de medicaţie şi a 
„utilizării neautorizate”. Raportările reacţiilor adverse, ar trebui, prin urmare, să 
menţioneze, de asemenea, dacă astfel de reacţii au derivat din utilizările care se încadrează 
în rezumatul autorizat al caracteristicilor produsului. O referire la o astfel de utilizare 
neautorizată ar trebui să fie adăugată la baza de date, întrucât aceasta este relevantă pentru 
evaluarea riscurilor.
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Amendamentul 237
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance.

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, precizând dacă acestea au 
apărut în dozele utilizate în mod normal 
la oameni pentru prevenirea, diagnoza 
sau tratarea unei boli sau pentru a 
restaura, corecta sau modifica o funcţie 
fiziologică, ca urmare a unei erori de 
medicaţie sau a unei utilizări neconforme 
cu rezumatul autorizat al caracteristicilor 
produsului.

Or. fr

Justificare

Extinderea noţiunii de „reacţie adversă” pentru a include efectele secundare care rezultă 
dintr-o eroare de medicaţie sau utilizare neconformă cu rezumatul autorizat al 
caracteristicilor produsului (inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul de medicamente) 
oferă o imagine mai completă a reacţiilor adverse care pot fi dăunătoare pentru pacienţi. Cu 
toate acestea, este important să se facă o distincţie clară între efectele secundare în condiţii 
normale de utilizare şi alte efecte secundare. Această distincţie trebuie să fie evidenţiată în 
procedura de raportare.

Amendamentul 238
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor.

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie sau reacţiile 
adverse apărute în urma utilizărilor care 
nu sunt prevăzute în rezumatul autorizat 
al caracteristicilor produsului, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor.

Or. de

Justificare

Eliminarea fostului criteriu al „dozei întrebuinţate în mod normal” din definiţia reacţiei 
adverse [articolul 1 alineatul (11)] se traduce prin includerea erorilor de medicaţie şi a 
„utilizării neautorizate”. Raportările reacţiilor adverse, ar trebui, prin urmare, să 
menţioneze, de asemenea, dacă astfel de reacţii au derivat din utilizările care se încadrează 
în rezumatul autorizat al caracteristicilor produsului. O referire la o astfel de utilizare 
neautorizată ar trebui să fie adăugată la baza de date, deoarece este relevantă pentru 
evaluarea riscurilor.

Amendamentul 239
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
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cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

cunoştinţă de cadrele medicale, de pacienţi, 
de titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sau de programele de înregistrare şi 
prevenire a erorilor de medicaţie.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate atât prin 
intermediul portalurilor internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, cât şi 
prin poştă, telefon şi fax.

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance. 

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă au acces la aceste rapoarte prin 
intermediul bazei de date Eudravigilance.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă, cadrele medicale şi publicul au 
acces la aceste rapoarte prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance, care trebuie 
să poată fi consultată în permanenţă şi 
fără întârzieri.

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. 

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance, către autorităţile lor 
naţionale responsabile de siguranţa 
pacienţilor şi către programele
independente de înregistrare şi prevenire 
a erorilor de medicaţie. Ele se asigură, de 
asemenea, că autorităţile lor naţionale 
responsabile în materie de medicamente 
sunt informate despre orice reacţie adversă 
suspectată adusă la cunoştinţa autorităţilor 
lor naţionale responsabile de siguranţa 
pacienţilor.

Or. en
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Amendamentul 240
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale, de pacienţi, 
de titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sau de programele de înregistrare şi 
prevenire a erorilor de medicaţie.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate atât prin 
intermediul portalurilor internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, cât şi 
prin poştă, telefon şi fax.

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance. 

2. În termen de 30 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către reţeaua informatică şi 
baza de date menţionată la articolul 24 
din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”) informaţiile cu privire la 
toate reacţiile adverse care au avut loc pe 
teritoriul lor. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă au acces la aceste rapoarte prin 
intermediul bazei de date Eudravigilance.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă, cadrele medicale şi publicul au 
acces la aceste rapoarte prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance, care trebuie 
să poată fi consultată în permanenţă şi 
fără întârzieri.

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance, la dispoziţia 
autorităţilor lor naţionale responsabile de 
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responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. 

siguranţa pacienţilor. Ele se asigură, de 
asemenea, că autorităţile lor naţionale 
responsabile în materie de medicamente 
sunt informate despre orice reacţie adversă 
suspectată adusă la cunoştinţa autorităţilor 
lor naţionale responsabile de siguranţa 
pacienţilor.

Or. en

Justificare

Este esenţial ca autorităţile competente ale statelor membre să aibă o imagine clară asupra 
reacţiilor adverse care au apărut în ţara lor. Prin solicitarea ca raportarea să opereze prin 
intermediul sistemului de farmacovigilenţă al statului membru în care a apărut efectul 
advers, se poate asigura calitatea conţinutului bazei de date Eudravigilance. 

În plus, centralizarea tuturor raportărilor la nivel european, fără nicio analiză regională sau 
naţională, va dilua şi modifica datele, împiedicând analiza şi interpretarea detaliată, 
determinând în cele din urmă ineficienţa bazei de date Eudravigilance. 

Amendment 241
Anne Delvaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a

Text proposed by the Commission Amendment

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale, de pacienţi, 
de titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sau de programele de înregistrare şi 
prevenire a erorilor de medicaţie.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate atât prin 
intermediul portalurilor internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, cât şi 
prin poştă, telefon şi fax.

2. În termen de 15 zile de la data primirii 2. În termen de 15 zile de la data primirii 
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rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance. 

rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre transmit, în format 
electronic, către reţeaua informatică şi 
baza de date menţionată la articolul 24 
din Regulamentul (CE) nr., 726/2004 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”) informaţiile cu privire la 
toate reacţiile adverse care au avut loc pe 
teritoriul lor sau, în cazul lipsei unui 
astfel de raport, în termen de 
cincisprezece zile de la data la care 
autoritatea competentă a luat cunoştinţă 
de evenimentul în cauză.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă au acces la aceste rapoarte prin 
intermediul bazei de date Eudravigilance.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă, cadrele medicale şi publicul au 
acces la aceste rapoarte prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance, care trebuie 
să poată fi consultată în permanenţă şi 
fără întârzieri.

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 
dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. 

3. Statele membre se asigură că rapoartele
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance, către autorităţile lor 
naţionale responsabile de siguranţa 
pacienţilor şi către programele
independente de înregistrare şi prevenire 
a erorilor de medicaţie. Ele se asigură, de 
asemenea, că autorităţile lor naţionale 
responsabile în materie de medicamente 
sunt informate despre orice reacţie adversă 
suspectată adusă la cunoştinţa autorităţilor 
lor naţionale responsabile de siguranţa 
pacienţilor.

Or. en
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Amendamentul 242
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să prezinte Agenţiei 
rapoarte periodice actualizate privind 
siguranţa cuprinzând:

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să prezinte Agenţiei 
rapoarte periodice actualizate privind 
siguranţa în următoarele cazuri:

(a) rezumate ale datelor relevante pentru 
beneficiile şi riscurile medicamentului;

(a) când această obligaţie a fost stabilită 
ca o condiţie în autorizaţia de introducere 
pe piaţă, în conformitate cu articolul 21a 
sau cu articolul 22; sau 

(b) o evaluare ştiinţifică a raportului 
riscuri/beneficii al medicamentului;

(b) când o dată de referinţă pentru 
Comunitate şi frecvenţa corespunzătoare 
de transmitere a rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranţa au fost 
stabilite, în conformitate cu articolul 107c 
alineatele (3) şi (4), sub rezerva condiţiilor 
prevăzute la articolul 107c alineatul (5).

Evaluarea menţionată la litera (b) este 
efectuată pe baza tuturor datelor 
disponibile, inclusiv a celor care rezultă 
din studii clinice efectuate pentru indicaţii 
şi populaţii neautorizate.
Rapoartele periodice actualizate privind 
siguranţa sunt prezentate în format 
electronic.
2. Agenţia distribuie rapoartele 
menţionate la alineatul (1) Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă, Comitetului 
pentru medicamente de uz uman şi 
grupului de coordonare.

2. Rapoartele periodice actualizate privind 
siguranţa vor cuprinde:

(a) o evaluare ştiinţifică a raportului 
riscuri/beneficii al medicamentului;
(b) toate datele referitoare la volumul 
vânzărilor medicamentului, precum şi 
orice date deţinute de titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă în ceea ce priveşte 
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volumul prescripţiilor.
Evaluarea menţionată la litera (b) este 
efectuată pe baza tuturor datelor 
disponibile, inclusiv a celor care rezultă 
din studii clinice efectuate pentru indicaţii 
şi populaţii neautorizate.
Rapoartele periodice actualizate privind 
siguranţa sunt prezentate în format 
electronic.

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 
14 sau 16a sunt obligaţi să transmită 
rapoarte periodice actualizate privind 
siguranţa pentru aceste medicamente 
numai în următoarele cazuri:
(a) această obligaţie a fost stabilită ca o 
condiţie în autorizaţia de introducere pe 
piaţă, în conformitate cu articolul 21a sau 
cu articolul 22 sau 
(b) o dată de referinţă pentru Comunitate 
şi frecvenţa corespunzătoare de 
transmitere a rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranţa au fost 
stabilite, în conformitate cu articolul 107c 
alineatele (3) şi (4), sub rezerva condiţiilor 
prevăzute la articolul 107c alineatul (5).

Or. en

Justificare

Excluderea medicamentelor generice etc. pare nejustificată, în timp ce pentru anumite 
medicamente originale vechi, rapoartele periodice actualizate privind siguranţa ar putea să 
nu fie, de asemenea, întotdeauna necesare. Este mai echitabil să se aplice acelaşi sistem 
pentru toate tipurile de medicamente. 
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Amendamentul 243
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b – alineatul 3- introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai din trei 
în trei ani, cu excepţia următoarele 
cazuri:

Or. fr

Justificare

Exempting certain types of medicines from the rules on periodic safety update reports 
(generic medicines, medicines whose active substances have had a well-established medical 
use for at least ten years, certain homeopathic medicines, certain traditional, plant-based 
medicines, etc.) can be problematic. In the case of generics, if the branded product is no 
longer on the market, there will be no further periodic reports available for those medicines. 
Also, adverse effects may appear long after products are placed on the market (as with 
DiAntalvic, for example). So there cannot be a systematic exemption for certain medicines, 
but a longer reporting period is acceptable.

Amendamentul 244
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b – alineatul 3– cuvinte introductive

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispoziţiile alineatului Prin derogare de la dispoziţiile alineatului 
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(1) al prezentului articol, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă 
corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

(1) al prezentului articol, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă 
corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a, 10c şi 16 
şi titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Medicamentele homeopate combină calitatea şi un profil de risc scăzut bazat pe o experienţă 
şi tradiţie îndelungată în UE. Acesta este şi cazul medicamentelor homeopate cărora le-a fost 
acordată o autorizaţie de introducere pe piaţă, în conformitate cu articolul 16. Aceste 
produse ar trebui să fie supuse acestei scutiri, într-un mod similar cu alte produse comparativ 
sigure.

Amendamentul 245
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b – alineatul 3- introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol,
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
- 16a nu sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente Prin derogare, 
titularii autorizaţilor de introducere pe 
piaţă pentru medicamente sunt obligaţi să 
prezinte rapoarte periodice actualizate 
privind siguranţa în următoarele cazuri:

Or. en
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Justificare

Scutirea medicamentelor bine stabilite de obligaţia prezentării rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranţa este justificată de faptul că aceste medicamente au fost pe piaţă 
pentru o perioadă lungă de timp, iar profilul lor de siguranţă este bine cunoscut şi 
documentat. Prin urmare, solicitarea de rapoarte pentru aceste medicamente pare a fi inutilă
pentru autorităţile de reglementare, împovărătoare pentru titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi lipsită nicio valoare pentru siguranţa consumatorilor. Cu toate 
acestea, modul în care scutirea este în prezent formulată în propunerea Comisiei este 
ambiguu şi ar trebui să fie clarificat. 

Amendamentul 246
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b – alineatul 3- introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
16 şi titularii înregistrărilor 
corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolul 16a sunt obligaţi să 
transmită rapoarte periodice actualizate 
privind siguranţa pentru aceste 
medicamente numai în următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Medicamentele menţionate la articolul 16 din directivă au un profil de siguranţă comparabil 
cu cele de la articolele 10, 10a, 10c şi 16a. Articolul 16.3 rămâne neschimbat.
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Amendamentul 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b – alineatul 3 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c, şi 
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă pentru produsele care conţin 
substanţe active ce îndeplinesc criteriile 
conceptului de utilizare medicinală bine 
stabilită menţionat în anexa I, partea II, 
punctul 1 (a) din prezenta directivă, şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 16
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.
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Amendamentul 248
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce priveşte autorizaţiile de 
introducere pe piaţă eliberate înainte de [a 
se introduce data exactă – respectiv data 
menţionată la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf] şi care nu sunt însoţite de 
o condiţie specifică privind frecvenţa şi 
datele de transmitere a rapoartelor 
periodice actualizate privind siguranţa, 
titularii lor transmit rapoartele respective în 
conformitate cu al doilea paragraf al 
prezentului alineat până când o altă 
frecvenţă sau alte date de transmitere a 
rapoartelor sunt stabilite în autorizaţia de 
introducere pe piaţă sau sunt determinate în 
conformitate cu alineatele (3), (4), (5) sau 
(6).

2. În ceea ce priveşte autorizaţiile de 
introducere pe piaţă eliberate înainte de [a 
se introduce data exactă – respectiv data 
menţionată la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf] şi care nu sunt însoţite de 
o condiţie specifică privind frecvenţa şi 
datele de transmitere a rapoartelor 
periodice actualizate privind siguranţa, 
titularii lor transmit rapoartele respective în 
conformitate cu al doilea paragraf al 
prezentului alineat până când o altă 
frecvenţă sau alte date de transmitere a 
rapoartelor sunt stabilite în autorizaţia de 
introducere pe piaţă sau sunt determinate în 
conformitate cu alineatele (3), (4), (5) sau
(6). Această obligaţie nu acoperă 
produsele menţionate la articolul 107b 
alineatul (3), cu excepţia cazului în care 
se aplică condiţiile stabilite la literele (a) 
şi (b) ale alineatului (3) din articolul 
107b.

Or. en

Justificare

Propunerea are drept scop simplificarea procedurilor de farmacovigilenţă şi asigurarea 
proporţionalităţii. Articolul 107c alineatul (2), în formularea actuală, nu este conform cu 
introducerea unei scutiri generale a produselor enumerate la articolul 107b alineatul (3). 
Prin urmare, scutirea trebuie să se aplice, de asemenea, în această dispoziţie în scopul de a 
asigura o abordare coerentă. Având în vedere faptul că autorităţile sunt încă în poziţia de a 
solicita RPAS-uri în cazuri individuale, nu ar apărea consecinţe negative pentru siguranţa 
pacienţilor.
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Amendamentul 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107g – alineatele 1, 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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), dintre care 
niciuna nu a fost acordată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, grupul 
de coordonare examinează raportul 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă în 
termen de 30 de zile de la data primirii 
acestuia şi adoptă un aviz în sensul 
menţinerii, modificării, suspendării sau 
revocării autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă în cauză, incluzând un calendar 
pentru aplicarea avizului.

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), dintre care 
niciuna nu a fost acordată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, grupul 
de coordonare examinează raportul 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă în 
termen de 30 de zile de la data primirii 
acestuia şi adoptă un aviz în sensul
menţinerii, modificării, suspendării sau 
revocării autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă în cauză, incluzând un calendar 
pentru aplicarea avizului. Înainte de a 
adopta o astfel de decizie, grupul de 
coordonare trebuie să permită titularilor 
autorizaţiei de introducere pe piaţă în 
cauză să prezinte explicaţii scrise sau 
verbale în limitele timpului necesar, care 
trebuie să fie specificate.

2. Dacă avizul grupului de coordonare este 
adoptat prin consens, preşedintele constată 
acordul şi îl informează pe titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă în 
consecinţă. Statele membre menţin, 
modifică, suspendă sau, după caz, revocă 
autorizaţiile de introducere pe piaţă vizate 
pentru a se conforma avizului în termenul 
prevăzut pentru punerea sa în aplicare şi 
informează Comisia şi grupul de 
coordonare.

Dacă un aviz nu poate fi adoptat prin 
consens, avizul majorităţii este comunicat 

2. Dacă avizul grupului de coordonare este 
adoptat prin consens, preşedintele constată 
acordul şi îl informează pe titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă în 
consecinţă. Statele membre menţin, 
modifică, suspendă sau, după caz, revocă 
autorizaţiile de introducere pe piaţă vizate 
pentru a se conforma avizului în termenul 
prevăzut pentru punerea sa în aplicare şi 
informează Comisia şi grupul de 
coordonare.

Dacă un aviz nu poate fi adoptat prin
consens, avizul majorităţii este comunicat 



PE438.412v02-00 166/184 AM\808932RO.doc

RO

Comisiei, care aplică procedura prevăzută 
la articolele 33 şi 34. Cu toate acestea, prin 
derogare de la articolul 34 alineatul (1), se
aplică procedura menţionată la articolul 
121 alineatul (2).

Comisiei, care aplică procedura prevăzută 
la articolele 33 şi 34. Cu toate acestea, prin 
derogare de la articolul 34 alineatul (1), se 
aplică procedura menţionată la articolul 
121 alineatul (2). Se pot aplica etapele 
procedurii descrise la articolul 32 
alineatul (4) din Directiva 2004/83/CE.

3. 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), dintre care cel 
puţin una a fost acordată în conformitate cu 
procedura prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman examinează 
raportul Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă în termen de 30 de zile de 
la data primirii acestuia şi adoptă un aviz în 
sensul menţinerii, modificării, suspendării 
sau revocării autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă în cauză.

3. 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), dintre care cel 
puţin una a fost acordată în conformitate cu 
procedura prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman examinează 
raportul Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă în termen de 30 de zile de 
la data primirii acestuia şi adoptă un aviz în 
sensul menţinerii, modificării, suspendării 
sau revocării autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă în cauză. Se pot aplica etapele 
procedurii descrise la articolul 9 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. fr

Justificare

Deciziile finale trebuie să fie adoptate într-un mod coerent, după acelaşi model pe care îl 
respectă celelalte proceduri de reglementare, ţinând seama de caracterul urgent al 
problemelor a căror soluţionare ar putea fi necesară.

Amendamentul 250
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107g – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unei evaluări unice a rapoartelor 1. În cazul unei evaluări unice a rapoartelor 
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periodice actualizate privind siguranţa 
referitoare la mai multe autorizaţii de 
introducere pe piaţă, în conformitate cu 
articolul 107e alineatul (1), dintre care 
niciuna nu a fost acordată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, grupul 
de coordonare examinează raportul 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă în 
termen de 30 de zile de la data primirii 
acestuia şi adoptă un aviz în sensul 
menţinerii, modificării, suspendării sau 
revocării autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă în cauză, incluzând un calendar 
pentru aplicarea avizului.

periodice actualizate privind siguranţa 
referitoare la mai multe autorizaţii de 
introducere pe piaţă, în conformitate cu 
articolul 107e alineatul (1), dintre care 
niciuna nu a fost acordată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, grupul 
de coordonare examinează raportul 
Comitetului consultativ pentru evaluarea
riscurilor în materie de farmacovigilenţă în 
termen de 30 de zile de la data primirii 
acestuia şi adoptă un aviz în sensul 
menţinerii, modificării, suspendării sau 
revocării autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă în cauză, incluzând un calendar 
pentru aplicarea avizului. Avizul se va 
publica imediat, indicând orice opinii 
minoritare.

Or. fr

Amendamentul 251
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107g – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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), dintre care cel 
puţin una a fost acordată în conformitate cu 
procedura prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman examinează 
raportul Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă în termen de 30 de zile de 
la data primirii acestuia şi adoptă un aviz în 
sensul menţinerii, modificării, suspendării 
sau revocării autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă în cauză.

3. 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), dintre care cel 
puţin una a fost acordată în conformitate cu 
procedura prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman examinează 
raportul Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă în termen de 30 de zile de 
la data primirii acestuia şi adoptă un aviz în 
sensul menţinerii, modificării, suspendării 
sau revocării autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă în cauză. Avizul se va publica 
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imediat, indicând orice opinii minoritare.

Or. fr

Amendamentul 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107i – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru iniţiază procedura 
prevăzută în cadrul prezentei secţiuni 
informând celelalte state membre, Agenţia 
şi Comisia, dacă acesta:

1. Un stat membru iniţiază procedura 
prevăzută în cadrul prezentei secţiuni 
informând celelalte state membre, Agenţia 
şi Comisia, precum şi titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă 
posibil afectaţi, dacă acesta:

a) intenţionează să suspende sau să 
revoce o autorizaţie de introducere pe 
piaţă;

a) are în vedere, în lumina rezultatului 
evaluării datelor de farmacovigilenţă, una 
din următoarele măsuri de reglementare:
- suspendarea sau revocarea unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă;

b) intenţionează să interzică eliberarea
unui medicament;

- interzicerea eliberării unui medicament;

c) intenţionează să refuze reînnoirea unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă;

- refuzarea reînnoirii unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă;

d) este informat de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă despre 
faptul că, având în vedere preocupările 
privind siguranţa, acesta a întrerupt 
introducerea pe piaţă a unui medicament 
sau a retras o autorizaţie de introducere pe 
piaţă, ori intenţionează să facă acest lucru;

b) este informat de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă despre 
faptul că, având în vedere preocupările 
privind siguranţa, acesta a întrerupt 
introducerea pe piaţă a unui medicament 
sau a retras o autorizaţie de introducere pe 
piaţă, ori intenţionează să facă acest lucru;

e) consideră că este necesar să se 
semnaleze noi contraindicaţii, să se 
reducă doza recomandată sau să se 
restrângă indicaţiile;
f) a efectuat o inspecţie de 
farmacovigilenţă şi a constatat deficienţe 
grave.

c) a efectuat o inspecţie de 
farmacovigilenţă şi a constatat deficienţe 
grave.
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Or. fr

Justificare

Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă trebuie să fie capabil de a fi informat foarte 
repede odată ce procedura a fost iniţiată pentru a putea strânge probele şi informaţiile 
necesare pentru desfăşurarea rapidă a procedurii. Întrucât cazurile care necesită o revizuire 
sau restricţie a unei autorizaţii de introducere pe piaţă sunt reglementate de articolul 31 din 
Directiva 2001/81/CE, trebuie evitată orice confuzie şi birocraţie creată de existenţa unor 
proceduri duale.

Amendamentul 253
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
evaluează situaţia în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică.

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor/beneficiilor în materie de 
farmacovigilenţă evaluează situaţia în 
cauză. În scopul acestei evaluări, el poate 
organiza o audiere publică ca parte a 
analizei riscuri/beneficii. 

Audierile publice sunt anunţate prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranţa medicamentelor. Anunţul 
cuprinde informaţii privind modalităţile de 
participare pentru titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă şi pentru public.

Audierile publice sunt anunţate prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranţa medicamentelor. Anunţul 
cuprinde informaţii privind modalităţile de 
participare pentru titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă şi pentru public.

Agenţia oferă posibilitatea de a participa la 
audiere tuturor celor care solicită acest 
lucru, fie personal, fie prin intermediul 
tehnologiilor bazate pe internet.

Agenţia oferă posibilitatea de a participa la 
audiere tuturor celor care solicită acest 
lucru, fie personal, fie prin intermediul 
tehnologiilor bazate pe internet.

În cazul în care titularul unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă sau o altă persoană 
care doreşte să prezinte informaţii deţine 
date cu caracter de confidenţialitate 
comercială în raport cu obiectul procedurii, 
acesta sau aceasta poate cere să prezinte 
aceste date Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 

În cazul în care titularul unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă sau o altă persoană 
care doreşte să prezinte informaţii deţine 
date cu caracter de confidenţialitate 
comercială în raport cu obiectul procedurii, 
acesta sau aceasta poate cere să prezinte 
aceste date Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
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farmacovigilenţă în cadrul unei audieri care 
nu se desfăşoară public.

farmacovigilenţă în cadrul unei audieri care 
nu se desfăşoară public.

În cazul în care se organizează o audiere 
publică, un raport preliminar este 
publicat la încheierea acesteia.

Or. fr

Justificare

Organising public hearings is one way to make the pharmacovigilance system more 
transparent. However, the period at the end of which the Pharmacovigilance Advisory 
Committee makes a recommendation with a statement of reasons (60 days) is rather long. In 
order to prevent any alarmist or unsettling coverage in the media it is important to be able to 
publish a preliminary report at the conclusion of the public hearing, without prejudging the 
Committee’s final conclusions. It is also important for the hearing to consider both benefits 
and risks, rather than merely taking a risk analysis approach. The most important thing is for 
the risk/benefit ratio to be positive.

Amendamentul 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
evaluează situaţia în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică.

2. Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă evaluează 
situaţia în cauză. În scopul acestei evaluări, 
el poate organiza o audiere publică, în 
cazul în care sunt îndeplinite criterii 
obiective pe baza datelor ştiinţifice, ţinând 
cont de eficienţa şi beneficiile produsului 
în cauză şi de evaluările riscuri/beneficii 
anterioare efectuate de către Comitetul 
pentru medicamente de uz uman sau 
grupul de coordonare, în conformitate cu 
procedura de acordare a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă descrisă la articolul 
107l, care trebuie să implice raportorul 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman pentru produsul în cauză, sau 
raportorul grupului de coordonare.
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Agenţia, după consultarea părţilor 
interesate, elaborează orientări privind 
organizarea şi conducerea de audieri 
publice.

Or. fr

Justificare

Organizarea audierilor publice de către Comitet este un instrument relevant cu condiţia ca 
acestea să fie efectuate în mod adecvat şi să ţină cont nu doar de riscurile, ci şi de beneficiile 
produsului(produselor) în cauză, astfel încât discuţiile pe această temă să fie credibile şi 
obiective. Scopul principal este de a proteja bunăstarea pacientului şi de a compara riscurile 
şi beneficiile unui medicament, în lumina tuturor informaţiilor furnizate.

Amendamentul 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 3- introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În termen de 60 de zile de la data 
comunicării informaţiilor, Comitetul 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă formulează o 
recomandare, în care expune motivele pe 
care aceasta din urmă se bazează. 
Recomandarea prevede una dintre 
următoarele acţiuni sau o combinaţie a 
acestora:

3. În termen de 60 de zile de la data 
comunicării informaţiilor, Comitetul 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă formulează o 
recomandare, în care expune motivele pe 
care aceasta din urmă se bazează, şi ţinând 
seama, de asemenea, de beneficiile 
medicamentului conform evaluării 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman sau grupului de coordonare, în 
conformitate cu procedura de acordare a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă 
descrisă la articolul 107l. Recomandarea 
prevede una dintre următoarele acţiuni sau 
o combinaţie a acestora:

Or. fr

Justificare

Organizarea audierilor publice de către Comitet este un instrument relevant cu condiţia ca 
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acestea să fie efectuate în mod adecvat şi să ţină cont nu doar de riscurile, ci şi de beneficiile 
produsului(produselor) în cauză, astfel încât discuţiile pe această temă să fie credibile şi 
obiective. Scopul principal este de a proteja bunăstarea pacientului şi de a compara riscurile 
şi beneficiile unui medicament, în lumina tuturor informaţiilor furnizate.

Amendamentul 256
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107m 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia face publice recomandările, 
avizele şi deciziile menţionate la articolele 
107b-107l prin intermediul portalului 
internet european privind siguranţa 
medicamentelor.

Agenţia face publice concluziile finale 
(recomandările, avizele şi deciziile finale)
menţionate la articolele 107b-107l prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranţa medicamentelor.

Or. fr

Justificare

Informaţiile care urmează să fie publicate pe acest portal internet trebuie să fie 
comprehensive, dar nu complexe.

Amendamentul 257
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107n – alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică studiilor de 
siguranţă post-autorizare 
nonintervenţionale care sunt lansate, 
gestionate sau finanţate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, în mod 
voluntar sau ca urmare a unei obligaţii în 
conformitate cu articolul 21a sau 22a şi 

1. Procedurile stabilite la articolele 107o –
107r se aplică studiilor de siguranţă post-
autorizare nonintervenţionale care sunt 
lansate, gestionate sau finanţate de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, în mod voluntar sau ca urmare a unei 
obligaţii în conformitate cu articolul 21a 
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care presupun colectarea de informaţii de 
la pacienţi sau de la cadrele medicale.

sau 22a şi care presupun colectarea de 
informaţii de la pacienţi sau de la cadrele 
medicale.

Or. es

Justificare

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.

The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example :

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
industry 

- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 
which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, 
point 15).

We consider that it is important to have a monitoring system for this type of study that 
ensures, as required by point 2 of the same article, that the purpose is scientific and not 
promotional.

For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the 
promotional activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of 
the individual Member States. Moreover, many Member State have already acquired 
considerable experience in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that 
has been in force for several years provides that studies of this type, undertaken voluntarily 
by pharmaceutical laboratories, require prior authorisation by the health authorities of the 
autonomous regional communities.

Amendamentul 258
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) utilizarea unor terminologii, formate şi 
standarde recunoscute pe plan internaţional 
pentru punerea în aplicare a 
farmacovigilenţei;

(3) utilizarea unor terminologii, formate şi 
standarde care permit păstrarea 
semnificaţiei clinice a cazurilor raportate 
şi care sunt recunoscute pe plan 
internaţional pentru punerea în aplicare a 
farmacovigilenţei;

Or. en

Justificare

Necesitatea de a respecta normele conferinţei internaţionale privind armonizarea 
consolidează dependenţa conceptuală şi tehnică a autorităţilor sanitare faţă de laboratoarele 
farmaceutice. Bunele practici de farmacovigilenţă europene vor influenţa organizarea 
sistemului european de farmacovigilenţă. Acestea trebuie să fie elaborate în mod public, în 
urma unui proces transparent de consultare, plecând de la necesităţile pacienţilor europeni şi 
dintr-o perspectivă ştiinţifică.

Amendamentul 259
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5) formatul raportării electronice a 
reacţiilor adverse din partea statelor 
membre şi a titularilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă; 

5) formatul raportării electronice a 
reacţiilor adverse din partea statelor 
membre şi a titularilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă, inclusiv prezentarea 
informaţiilor colectate. Informaţiile 
colectate trebuie să facă distincţia între 
reacţiile adverse datorate supradozelor, 
întrebuinţării greşite, abuzului, erorilor 
de medicaţie, şi cele care se produc în 
cursul studiilor care includ medicamentul 
sau după expunerea ocupaţională.

Or. en
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Justificare

Pentru a permite o evaluare şi urmărire adecvată, autorităţile competente trebuie să fie 
capabile să distingă între diferite reacţii adverse, deoarece aceasta va conduce la un alt fel 
de urmărire (avertismente suplimentare, contraindicaţii, suspendarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă etc. ...).

Amendamentul 260
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5) formatul raportării electronice a 
reacţiilor adverse din partea statelor 
membre şi a titularilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă;

5) formatul raportării electronice a 
reacţiilor adverse din partea statelor 
membre şi a titularilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă, inclusiv prezentarea 
informaţiilor colectate. Informaţiile 
colectate trebuie să fie prezentate, în 
scopul unei evaluări şi monitorizări 
corespunzătoare, într-un mod care să 
permită să se distingă diferite reacţii 
adverse, inclusiv supradozele, 
întrebuinţarea greşită, abuzul, erorile de 
medicaţie, şi cele care se produc în cursul 
studiilor care includ medicamentul sau 
după expunerea ocupaţională;

Or. en

Justificare

În vederea evaluării şi urmăririi, este necesar să se poată face distincţia între diferite reacţii 
adverse, deoarece aceasta va conduce la un alt fel de urmărire (avertismente suplimentare, 
contraindicaţii, suspendarea autorizaţiei de introducere pe piaţă etc. ...).
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Amendamentul 261
Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste orientări ţin cont de lucrările de 
armonizare internaţională efectuate în 
domeniul farmacovigilenţei şi, dacă este 
necesar, fac obiectul unei revizii pentru a le 
adapta la progresul tehnico-ştiinţific.

Aceste orientări se bazează pe necesităţile 
pacienţilor, dintr-o perspectivă ştiinţifică, 
şi ţin cont de lucrările de armonizare 
internaţională efectuate în domeniul 
farmacovigilenţei şi, dacă este necesar, fac 
obiectul unei revizuiri pentru a le adapta la 
progresul tehnico-ştiinţific.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 108 – punctul 3.

Amendamentul 262
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste orientări ţin cont de lucrările de 
armonizare internaţională efectuate în 
domeniul farmacovigilenţei şi, dacă este 
necesar, fac obiectul unei revizii pentru a le 
adapta la progresul tehnico-ştiinţific.

Aceste orientări ţin cont de lucrările de 
armonizare internaţională efectuate în 
domeniul farmacovigilenţei şi, dacă este 
necesar, fac obiectul unei revizii pentru a le 
adapta la progresul tehnico-ştiinţific. 

În sensul prezentului articol şi al 
articolului 102 alineatul (3), Comisia, în 
cooperare cu Agenţia, statele membre şi 
părţile implicate, elaborează orientări 
detaliate cu privire la bunele practici de 
păstrare a evidenţei pentru farmacii şi alţi 
agenţi care distribuie sau administrează 



AM\808932RO.doc 177/184 PE438.412v02-00

RO

medicamente, pentru a asigura păstrarea 
evidenţelor care ar fi necesare în cazul 
elaborării unui raport de 
farmacovigilenţă sau al furnizării de 
informaţii necesare unui titular de 
autorizare de introducere pe piaţă, aflat în 
cursul unei evaluări a unui eveniment 
neprevăzut şi pentru a facilita 
investigaţiile de urmărire întreprinse de 
titularul autorizării de introducere pe 
piaţă şi de către autorităţile naţionale 
competente.

Or. en

Justificare

Calitatea sistemului de farmacovigilenţă depinde în mod fundamental de calitatea detaliilor 
din rapoartele individuale. Prezentul amendament la articolul 108 ar asigura armonizarea 
conţinutului formularelor de raportare a reacţiilor adverse direct la sistemul Eudravigilance 
comunitar de către personalul medical şi pacienţi.

Amendamentul 263
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 23
Directiva 2001/83/CE
Articolul 116 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente suspendă, revocă, 
retrag sau modifică o autorizaţie de 
introducere pe piaţă în cazul în care se 
consideră că medicamentul este nociv sau 
că nu are efect terapeutic sau că raportul 
riscuri/beneficii nu este favorabil sau că 
medicamentul nu are compoziţia calitativă 
şi cantitativă declarată. Se consideră că 
efectul terapeutic lipseşte atunci când se 
concluzionează că medicamentul nu
permite obţinerea de rezultate terapeutice. 

Autorităţile competente suspendă, revocă, 
retrag sau modifică o autorizaţie de 
introducere pe piaţă în cazul în care se 
consideră că medicamentul este nociv sau 
că nu are efect terapeutic sau că raportul 
riscuri/beneficii nu este favorabil sau că 
medicamentul nu are compoziţia calitativă 
şi cantitativă declarată. Se consideră că 
efectul terapeutic lipseşte atunci când nu se 
poate demonstra că medicamentul poate 
permite obţinerea de rezultate terapeutice.

Or. de
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Justificare

Nu se poate demonstra imposibilitatea obţinerii de rezultate terapeutice. 

Amendamentul 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 119a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. Se introduce următorul articol:
Articolul 119a

Monitorizarea şi protecţia mediului
Statele membre desemnează una sau mai 
multe autorităţi naţionale care să 
monitorizeze efectele ecologice negative 
ale medicamentelor asupra sănătăţii 
publice sau a mediului. În cazul în care 
una dintre aceste autorităţi identifică un 
risc de mediu mai mare decât cel indicat 
în evaluare în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3) litera (ca), sau în cazul în 
care constată noi efecte negative asupra 
mediului, aceasta va transmite de îndată 
toate constatările către Agenţia 
Europeană de Evaluare a 
Medicamentelor, precum şi autorităţii 
competente. Agenţia evaluează, după 
primirea acestor informaţii, dacă raportul 
riscuri/beneficii rămâne favorabil în 
momentul luării în considerare a noilor 
constatări. Aceasta nu trebuie să conducă 
la retragerea autorizaţiei pentru 
medicamente necesare pentru tratarea 
bolilor care pun viaţa în pericol sau a 
bolilor grave.

Or. en

Justificare

Reziduurile farmaceutice sunt prezente în apa potabilă şi apa de suprafaţă în majoritatea 
ţărilor membre. Întrucât resursele globale de apă sunt limitate, puţurile pentru apa de la 
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robinet trebuie protejate de poluare. În caz contrar, expunerea involuntară şi inevitabilă a 
femeilor însărcinate la produsele farmaceutice se va intensifica, ceea ce va creşte astfel riscul 
de malformaţii fetale.

Amendamentul 265
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 119a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. Se introduce următorul articol:
Articolul 119a
Monitorizarea mediului
Statele membre desemnează una sau mai 
multe autorităţi naţionale să monitorizeze 
efectele negative ale medicamentelor 
asupra mediului. În cazul în care una 
dintre aceste autorităţi identifică un risc 
de mediu mai mare decât cel indicat în 
evaluare în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3) litera (ca), sau în cazul în 
care constată noi efecte negative asupra 
mediului, aceasta va transmite de îndată 
toate constatările către autoritatea 
competentă. Autoritatea competentă 
evaluează, după primirea acestor 
informaţii, dacă raportul riscuri/beneficii 
rămâne favorabil în momentul luării în 
considerare a noilor constatări. 

Or. en

Justificare

Farmacovigilenţa ar trebui să fie extinsă la efecte negative asupra mediului. 

Amendamentul 266
János Áder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul (1)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă, de a include un rezumat 
al informaţiilor esenţiale necesare pentru o 
utilizare sigură şi eficace a medicamentului
în rezumatul caracteristicilor produsului şi 
în prospect, statele membre se asigură că 
această cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de data 
stabilită la articolul 3 alineatul (1) al doilea 
paragraf din prezenta directivă, de la 
reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de la 
expirarea unei perioade de trei ani începând 
de la data respectivă, data reţinută fiind cea a 
primului dintre aceste evenimente.

1. În ceea ce priveşte cerinţa de a preciza, 
acolo unde este cazul, în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect că 
medicamentul este supus unei monitorizări 
stricte şi de a indica orice informaţii noi 
referitoare la acesta, statele membre se 
asigură că această cerinţă se aplică 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă acordate 
înainte de data stabilită la articolul 3 alineatul 
(1) al doilea paragraf din prezenta directivă, 
de la reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de 
la expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data reţinută 
fiind cea a primului dintre aceste evenimente.

Or. hu

Justificare

A se vedea amendamentul precedent, cu justificarea aferentă.

Amendamentul 267
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include un 
rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare pentru o utilizare sigură şi 
eficace a medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 

eliminat
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data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de 
la reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de 
la expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data 
reţinută fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente.

Or. fr

Justificare

Includerea unui rezumat al informaţiilor esenţiale este superfluă (rezumatul caracteristicilor 
produsului oferă deja principalele informaţii), poate fi o sursă de confuzie pentru pacienţi 
(care pot trece cu vederea informaţii importante prezentate în rezumatul caracteristicilor 
produsului, însă nu şi în rezumatul informaţiilor esenţiale) şi ar putea crea probleme legate 
de lizibilitate (în cazul în care prospectele sunt publicate în mai multe limbi, de exemplu). 

Amendamentul 268
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include un 
rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare pentru o utilizare sigură şi 
eficace a medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de 
la reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de 
la expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data 
reţinută fiind cea a primului dintre aceste 

eliminat
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evenimente.

Or. fr

Justificare

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the 
essential information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also water 
down the rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, which 
already give important information. The risk would be that a health professional or patient 
would focus only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook the other 
sections. Also, the addition of a new section would make the summary of product 
characteristics and the package leaflet longer and more complicated, which would put people 
off reading them. 

Amendamentul 269
Michèle Rivasi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include un 
rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare pentru o utilizare sigură şi 
eficace a medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de la 
reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de la 
expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data reţinută 
fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente.

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include un 
profil al reacţiilor adverse ale 
medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de la 
reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de la 
expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data reţinută 
fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente. 

Or. en
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Justificare

Introducerea unui rezumat este problematică, cu atât mai mult cu cât elementele sale nu sunt 
definite. Presupune riscul ca pacienţii să citească doar această parte, în condiţiile în care 
aceştia ar trebui să citească prospectul în întregime. Problemele legate de lizibilitatea 
prospectului nu sunt soluţionate prin adăugarea unui rezumat. În locul acestuia, ele ar trebui 
rezolvate printr-o revizuire a datelor menţionate în prospect.

Amendamentul 270
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Dispoziţii tranzitorii 

1. În ceea ce priveşte cerinţa ca titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
transmită sub formă electronică 
informaţii privind reacţiile adverse către 
baza de date Eudravigilance, prevăzută la 
articolul 107 alineatul (3) din prezenta 
directivă, statele membre se asigură că 
cerinţa menţionată se aplică odată ce 
funcţionalităţile bazei de date fac posibilă 
furnizarea de informaţii privind reacţiile 
adverse care sunt complete şi de calitate 
corespunzătoare şi cuprind date esenţiale 
de sănătate, date codificate cu privire la 
medicamente, diferenţierea corectă a 
rapoartele de urmărire şi eliminarea 
cazurilor de duplicare.
2. Consiliul de administraţie al Agenţiei 
confirmă, pe baza unei anchete 
independente, că funcţionalităţile 
menţionate la alineatul (1) sunt 
operaţionale.

Or. es

Justificare

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.
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It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their
active agents to be identified according to a common codification system,

- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).


