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Amendamentul 3
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea este greșit fundamentată. Nu stabilește o strategie corespunzătoare de informare, 
în conformitate cu nevoile pacienților. În schimb, se pune accent doar pe împuternicirea 
industriei interesate să disemineze „informații”. Propunerea face neclară distincția dintre 
publicitate și informare, acest lucru fiind cel mai bine demonstrat de încercarea de a permite 
publicarea „informațiilor” în presa scrisă. O strategie corespunzătoare de informare trebuie 
să fie mult mai amplă și să fie coordonată de autorități, nu de companiile farmaceutice. Noua 
Comisie ar trebui să prezinte o nouă propunere pentru ca Parlamentul să nu trebuiască să o 
reformuleze în totalitate pe cea inițială.

Amendamentul 4
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr

Justificare

Aceste propuneri legislative lasă loc promovării directe de către companiile farmaceutice. 
Singura motivație a Comisiei Europene pentru a propune modificarea legislației în vigoare 
pare a fi aceea de a servi intereselor comerciale ale companiilor farmaceutice, extinzându-le 
piața. Această acțiune nu prezintă niciun interes, nici pentru cetățenii europeni, nici pentru 
statele membre. Din contră, ea implică o creștere a cheltuielilor și riscuri pentru pacienți. 
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Aceste propuneri trebuie revizuite în totalitate.

Amendamentul 5
Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura finanțarea adecvată a 
activităților de informare menționate, 
trebuie să se prevadă perceperea de către 
Agenție a unor taxe de la titularii 
autorizației de introducere pe piață.

(5) Pentru a asigura finanțarea adecvată a 
activităților menționate legate de 
monitorizarea comunicării către public a 
titularului autorizației de introducere pe 
piață, trebuie să se prevadă perceperea de 
către Agenție a unor taxe de la titularii 
autorizației de introducere pe piață.

Or. en

Amendamentul 6
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 9 alineatul (4), litera (a) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(a) proiectul de rezumat al 
caracteristicilor produsului în 
conformitate cu Directiva 2001/83/CE 
articolul 11; proiectul indică alte opțiuni 
terapeutice disponibile și menționează 
dacă noul medicament implică progrese 
din punct de vedere terapeutic; de 
asemenea, menționează rezultatul votului 
din cadrul comitetelor științifice ale 
Agenției, îndeosebi numărul voturilor în 
favoarea aprobării medicamentului;”
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Or. en

Justificare

Pe pacienți îi interesează în primul rând informațiile comparative. Astfel de informații ar 
trebui incluse în rezumatul caracteristicilor produsului.

Amendamentul 7
Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 9 alineatul (4), litera (a) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(a) proiectul de rezumat al 
caracteristicilor produsului în 
conformitate cu Directiva 2001/83/CE 
articolul 11; proiectul indică alte opțiuni 
terapeutice disponibile și menționează 
dacă noul medicament implică progrese 
din punct de vedere terapeutic; de 
asemenea, menționează rezultatul votului 
din cadrul comitetelor științifice ale 
Agenției, îndeosebi numărul voturilor în 
favoarea aprobării medicamentului;”

Or. en

Justificare

Informațiile fiabile și comparative permit cetățenilor aleagă în cunoștință de cauză. Unele 
rezumate ale caracteristicilor produsului și prospecte oferă deja astfel de informații 
comparative, dar acest lucru ar trebui extins la toate medicamentele. Oferirea de informații 
privind rezultatele votului din cadrul comitetelor științifice ale Agenției constituie bune 
practici în ceea ce privește transparența. Se oferă astfel informații foarte valoroase pentru 
personalul medico-sanitar, permițându-i-se acestuia să înțeleagă mai bine procesul 
decizional care duce la aprobarea unui nou medicament.
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Amendamentul 8
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 9 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 9 alineatul (4), litera (e) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(e) raportul de evaluare, care include în 
anexă raportul preliminar privind 
medicamentul, elaborat de către raportori, 
precum și observațiile titularului 
autorizației de introducere pe piață”;

Or. en

Justificare

Oferirea de informații privind rezultatele votului din cadrul comitetelor științifice ale Agenției 
și includerea raportului preliminar elaborat de raportori și a observațiilor titularului 
autorizației de introducere pe piață referitoare la raportul de evaluare constituie bune 
practici în ceea ce privește transparența. Se oferă astfel informații foarte valoroase pentru 
personalul medico-sanitar, permițându-i-se acestuia să înțeleagă mai bine procesul 
decizional care duce la aprobarea unui nou medicament.

Amendamentul 9
Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 9 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 9 alineatul (4), litera (e) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(e) raportul de evaluare, care include în 
anexă raportul preliminar privind 
medicamentul, elaborat de către raportori, 
precum și observațiile titularului 
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autorizației de introducere pe piață;”

Or. en

Justificare

Informațiile fiabile și comparative permit cetățenilor aleagă în cunoștință de cauză. Unele 
rezumate ale caracteristicilor produsului și prospecte oferă deja astfel de informații 
comparative, dar acest lucru ar trebui extins la toate medicamentele. Includerea raportului 
preliminar elaborat de raportori și a observațiilor titularului autorizației de introducere pe 
piață referitoare la raportul de evaluare constituie bune practici în ceea ce privește 
transparența. Se oferă astfel informații foarte valoroase pentru personalul medico-sanitar, 
permițându-i-se acestuia să înțeleagă mai bine procesul decizional care duce la aprobarea 
unui nou medicament.

Amendamentul 10
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1c (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 9 alineatul (4) se adaugă 
următoarea literă:
„(ea) rezumatul public al raportului de 
evaluare menționat la articolul 13 
alineatul (3)”.

Or. en

Amendamentul 11
Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1c (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 9 alineatul (4) se adaugă 
următoarea literă:
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(ea) rezumatul public al raportului de 
evaluare menționat la articolul 13 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Informațiile fiabile și comparative permit cetățenilor aleagă în cunoștință de cauză. Unele 
rezumate ale caracteristicilor produsului și prospecte oferă astfel de informații comparative, 
dar acest lucru ar trebui extins la toate medicamentele. Includerea informațiilor privind 
rezultatele votului din cadrul comitetelor științifice ale AEM, a raportului preliminar elaborat 
de raportori și a observațiilor titularului autorizației de introducere pe piață referitoare la 
raportul de evaluare constituie bune practici în ceea ce privește transparența. Se oferă astfel 
informații valoroase pentru personalul medico-sanitar, permițându-i-se acestuia să înțeleagă 
mai bine procesul decizional care duce la aprobarea unui nou medicament.

Amendamentul 12
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1d (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1d. La articolul 10, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(6) Agenția distribuie și pune la 
dispoziția publicului documentele 
menționate la articolul 9 alineatul (4) 
literele (a), (b), (c), (d), (e) și (ea).”

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură consecvența cu articolul 13 alineatul (3), care vizează 
ameliorarea accesului public la informațiile științifice despre medicamentele noi.
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Amendamentul 13
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1e (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 13 – alineatul (3) – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. La articolul 13 alineatul (3), al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Raportul european public de evaluare 
(EPAR) include un rezumat redactat 
într-o formă accesibilă publicului. 
Rezumatul conține [...] o secțiune 
privind condițiile de utilizare a 
medicamentului, precum și o secțiune 
care indică alte opțiuni terapeutice 
disponibile și menționează dacă noul 
medicament implică progrese din punct de 
vedere terapeutic.”

Or. en

Justificare

Informațiile fiabile și comparative permit cetățenilor aleagă în cunoștință de cauză. Unele 
rezumate ale caracteristicilor produsului și prospecte oferă astfel de informații comparative, 
dar acest lucru ar trebui generalizat pentru toate medicamentele. De exemplu, în cadrul 
secțiunii „De ce a fost aprobat acest medicament?”, ar trebui să se indice alte opțiuni 
terapeutice disponibile, dacă acestea există, și să se menționeze dacă noul medicament aduce 
„o valoare adăugată din punct de vedere terapeutic" în ceea ce privește eficiența, siguranța 
sau confortul.

Amendamentul 14
Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1e (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. La articolul 13 alineatul (3), al doilea 
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paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Raportul european public de evaluare 
(EPAR) include un rezumat redactat 
într-o formă accesibilă publicului. 
Rezumatul conține [...] o secțiune 
privind condițiile de utilizare a 
medicamentului, precum și o secțiune 
care indică alte opțiuni terapeutice 
disponibile și menționează dacă noul 
medicament implică progrese din punct de 
vedere terapeutic.”

Or. en

Justificare

Informațiile fiabile și comparative permit cetățenilor aleagă în cunoștință de cauză. Unele 
rezumate ale caracteristicilor produsului și prospecte oferă astfel de informații comparative, 
dar acest lucru ar trebui extins la toate medicamentele. De exemplu, în cadrul secțiunii „De 
ce a fost aprobat acest medicament?”, ar trebui să se indice alte opțiuni terapeutice 
disponibile, dacă acestea există, și să se menționeze dacă noul medicament aduce „o valoare 
adăugată din punct de vedere terapeutic" în ceea ce privește eficiența, siguranța sau 
confortul.

Amendamentul 15
Jiří Maštálka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 60 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenția nu emite nicio 
obiecție în termen de 60 de zile, 
informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 120 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenția nu emite nicio 
obiecție în termen de 120 de zile, 
informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate. Titularul autorizației de 
introducere pe piață este în continuare 
responsabil în totalitate de informațiile 
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furnizate în orice situație.

Or. en

Justificare

Extinderea termenului pentru evaluarea informațiilor este esențială pentru a satisface 
necesitățile organizatorice ale Agenției și pentru a asigura responsabilitatea totală a 
companiilor pentru informațiile pe care le furnizează publicului larg.

Amendamentul 16
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 60 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenția nu emite nicio 
obiecție în termen de 60 de zile, 
informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 120 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenția nu emite nicio 
obiecție în termen de 120 de zile, 
informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

Titularul autorizației de introducere pe 
piață este în continuare responsabil în 
totalitate de informațiile furnizate în orice 
situație.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că se estimează ca Agenția să evalueze o cerere în 2,5 zile, termenul 
de 60 de zile pentru aprobarea tacită este prea scurt. Acest lucru ar stimula industria să 
înainteze mai multe notificări decât poate procesa Agenția, pentru a obține de facto 
aprobarea tacită. Ar trebui menționat în mod explicit faptul că în continuare companiile sunt 
responsabile în totalitate de informațiile pe care le furnizează publicului larg, chiar dacă 
Agenția nu emite nicio obiecție.
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Amendamentul 17
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă Agenția solicită modificarea 
unui document prezentat de titularul 
autorizației de introducere pe piață, iar 
acesta prezintă o propunere îmbunătățită 
în termen de 30 de zile lucrătoare, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață ar trebui să poată beneficia de o 
procedură accelerată. Agenția comunică 
răspunsul său cu privire la noua 
propunere în termen de 60 de zile 
lucrătoare.
Agenția percepe o nouă taxă de la 
titularul autorizației de introducere pe 
piață pentru această evaluare.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea unei mai mari eficiențe a procesului, prin reducerea 
termenului pentru evaluare la 60 de zile în loc de 120, în cazul în care titularul autorizației de 
introducere pe piață corectează în termen de 30 zile un document prezentat anterior.

Amendamentul 18
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Agenția trebuie să 
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formuleze observații sau obiecții cu 
privire la documentele prezentate de 
titularul autorizației de introducere pe 
piață, aceasta percepe de două ori taxa 
menționată la alineatul (4).

Or. en

Justificare

În cazul în care Agenția trebuie să formuleze obiecții cu privire la informațiile prezentate de 
titularul autorizației de introducere pe piață, personalul va consacra mai mult timp acestei 
proceduri. Acest lucru implică utilizarea mai multor resurse decât în cazul unei simple 
aprobări fără modificări a unui document.

Amendamentul 19
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 57 alineatul (1), litera (d) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(d) asigură diseminarea informațiilor 
privind reacțiile adverse ale 
medicamentelor autorizate în Uniune, 
prin intermediul unei baze de date 
accesibile în permanență tuturor statelor 
membre, personalului medico-sanitar, 
titularilor autorizațiilor de introducere
pe piață și publicului [...], protecția 
datelor personale fiind garantată;”

Or. en

Justificare

Datele privind efectele adverse resimțite de pacienți cuprinse în baza de date Eudravigilance 
menționată în acest articol sunt de interes public. Acestea trebuie analizate de către 
autoritățile din domeniul sănătății, de către titularul autorizației de introducere pe piață și, 
de asemenea, de către cercetători independenți, personalul medico-sanitar și organizații
specializate ale pacienților și consumatorilor, pentru a preveni recurența efectelor adverse și 
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viitoarele probleme cauzate de medicamente.

Amendamentul 20
Thomas Ulmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 1 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 57 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:
„(ua) promovează sursele existente de 
informații independente fiabile referitoare 
la sănătate.”

Or. en

Justificare

Există multe surse de informații independente bazate pe probe referitoare la opțiunile 
terapeutice disponibile în cadrul Uniunii Europene. Aceste resurse țin seama de 
particularitățile de ordin cultural și de contextele în care se află populația, inclusiv de 
factorii determinanți pentru sănătate. Sunt elaborate de autoritățile din domeniul sănătății, 
agențiile pentru produse medicale, organismele de evaluare a asistenței medicale, furnizorii 
de servicii de sănătate, personalul medico-sanitar, organizațiile de consumatori și 
organizațiile independente de pacienți. Aceste surse de informații ar trebui promovate în mod 
activ în rândul publicului larg.

Amendamentul 21
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 1 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 57 alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(ua) promovează sursele existente de 
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informații independente fiabile referitoare 
la sănătate.”

Or. en

Justificare

Există multe surse de informații independente bazate pe probe referitoare la opțiunile 
terapeutice disponibile în cadrul Uniunii Europene. Aceste resurse țin seama de 
particularitățile de ordin cultural și de contextele în care se află populația, inclusiv de 
factorii determinanți pentru sănătate. Sunt elaborate de autoritățile din domeniul sănătății, 
agențiile pentru produse medicale, organismele de evaluare a asistenței medicale, furnizorii 
de servicii de sănătate, personalul medico-sanitar, organizațiile de consumatori și 
organizațiile independente de pacienți.  Aceste surse de informații ar trebui promovate în 
mod activ în rândul publicului larg.

Amendamentul 22
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 57, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Baza de date prevăzută la alineatul 
(1) litera (l) include ce mai recentă 
versiune a:
- rezumatului caracteristicilor 
produsului,
- prospectului însoțitor pentru pacient 
sau utilizator,
- informațiilor de pe etichetă, care 
menționează întotdeauna cel puțin 
denumirea comună internațională,
- machetei ambalajului secundar și 
principal, precum și a oricărui alt 
dispozitiv inclus în ambalaj,
- condițiilor de autorizare acordată sub 
rezerva unor obligații specifice, astfel cum 
se menționează în articolul 14 alineatele 
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(7) și (8), alături de termenul de 
îndeplinire a acestor condiții și, după caz, 
o trimitere la rezultatele studiilor post-
autorizare sau la planurile de gestionare a 
riscurilor, odată ce acestea sunt finalizate,
- Rapoartelor europene publice de 
evaluare (EPAR), inclusiv rezumatele 
acestora, redactate într-un limbaj ușor 
accesibil publicului, după cum se 
menționează la articolul 13 alineatul (3),
- rapoartelor complete ale Comitetului 
pentru medicamente de uz uman 
(CHMP), pentru actualizări ale 
Rapoartelor europene publice de evaluare 
(EPAR) (modificări sau „măsuri luate 
după autorizare”) referitoare la chestiuni 
legate de siguranță;
- Rapoartelor publice de evaluare (PAR) 
și, atunci când există, rezumatele lor, 
redactate într-un limbaj ușor accesibil 
publicului;
- Rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranța (PSUR) și, atunci când există, 
rezumatele lor, redactate într-un limbaj 
ușor accesibil publicului;
Baza de date include, de asemenea, data 
la care a fost acordată autorizația de 
introducere pe piață și procedura de 
acordare a acesteia (centralizată, 
descentralizată sau prin recunoaștere 
reciprocă).
Baza de date este realizată într-o formă 
progresivă, prioritare fiind 
medicamentele autorizate conform 
prezentului regulament și cele autorizate 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE 
titlul III capitolul 4 și, respectiv, 
Directiva 2001/82/CE. Ulterior, baza de 
date se extinde pentru a include toate 
medicamentele introduse pe piața din 
Uniunea Europeană. Aceasta se 
finalizează până la ... *.
Această bază de date este promovată în 
mod activ în rândul cetățenilor europeni. 
În acest scop, toate paginile de internet 
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ale unui titular al autorizației de 
introducere pe piață referitoare la un 
medicament eliberat pe bază de prescripție 
medicală includ un link vizibil către 
pagina de interne corespunzătoare din 
baza de date Eudrapharm.
Baza de date cuprinde, de asemenea, 
trimiteri la datele privind studiile clinice 
în curs de desfășurare, abandonate sau 
deja încheiate, care se află în baza de 
date privind studiile clinice prevăzută de 
Directiva 2001/20/CE articolul 11 
(denumită în continuare baza de date 
„EudraCT”).
* JO: a se introduce data: 5 ani de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Baza de date Eudrapharm ar trebui să devină principala sursă de informații validate pentru 
public, pentru a se încerca rezolvarea problemei diferențelor de acces la informații 
referitoare la reglementare în cadrul UE. Link-ul de pe paginile titularului autorizației de 
introducere pe piață către baza de date Eudrapharm ar asigura accesul direct și facil al 
utilizatorilor către informații validate referitoare la medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală oferite de o sursă necomercială. Link-uri către baza de date EudraCT ar 
facilita accesul către rezultatele studiilor. Aceste elemente sunt esențiale pentru dezvoltarea 
și înțelegerea informațiilor bazate pe probe.

Amendamentul 23
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2c (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 57 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Baza de date EudraCT pune la 
dispoziția publicului:
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- protocoalele de studiu și modificările 
ulterioare ale acestora;
- un model al formularului privind 
consimțământul în cunoștință de cauză 
distribuit pacienților;
- o declarație atestând că studiile clinice 
efectuate în afara Uniunii Europene 
îndeplinesc cerințele de etică prevăzute de 
Directiva 2001/20/CE, astfel cum se 
menționează la articolul 6 alineatul (1);
- termene pentru finalizarea studiilor;
- rezultatele detaliate ale studiilor, puse la 
dispoziție cel târziu la un an după 
finalizarea acestora.”

Or. en

Justificare

Rezultatele studiilor sunt esențiale pentru dezvoltarea și înțelegerea informațiilor bazate pe 
probe. Participanții acceptă să se implice în studii clinice și pentru că acest lucru contribuie 
la progresul științific și în final vine în ajutorul publicului. Prin urmare, rezultatele studiilor 
ar trebui puse la dispoziția cercetătorilor independenți. Ar trebui acordat acces la toate 
datele clinice înaintate AEM.

Amendamentul 24
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2d (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. La articolul 57 se adaugă următorul 
alineat:
„(2b) Toate studiile clinice efectuate de 
către un titular al autorizației de 
introducere pe piață cu sediul în Europa 
sau de către o parte terță care acționează 
în numele acestuia sunt înregistrate în 
baza de date EudraCT, indiferent dacă au 
loc în Europa sau în țări terțe.”
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Or. en

Justificare

Întrucât din ce în ce mai multe studii clinice sunt efectuate în afara Europei, toate studiile 
clinice efectuate de companii farmaceutice cu sediul în Europa, precum și cele efectuate de 
părți terțe (organizații de cercetare contractate) în numele acestora ar trebui înregistrate în 
baza de date EudraCT.

Amendamentul 25
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2e (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. La articolul 59, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Cu excepția cazurilor în care 
prezentul regulament, Directiva 
2001/83/CE sau Directiva 2001/82/CE 
dispun altfel, în cazul în care există un 
conflict fundamental cu privire la 
recomandări și decizii științifice, iar 
organismul în cauză este un organism al 
unui stat membru, Agenția și 
organismul național în cauză lucrează 
împreună fie pentru a soluționa 
conflictul, fie pentru a înainta Comisiei 
un document comun care clarifică în 
mod corespunzător aspectele științifice 
aflate în conflict. Acest document este 
publicat și pus la dispoziția publicului 
imediat după adoptare.”

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează punerea la dispoziție a informațiilor științifice și asigurarea 
transparenței procesului decizional.
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Amendamentul 26
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2f (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 62 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2f. La articolul 62 alineatul (2), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre transmit Agenției 
numele experților naționali care au 
experiență demonstrată în evaluarea 
medicamentelor și care sunt disponibili 
să lucreze în grupurile de lucru sau 
grupurile științifice consultative ale 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman, Comitetului pentru medicamente 
din plante sau Comitetului pentru 
medicamente de uz veterinar, împreună 
cu indicații privind calificările lor,
domeniile specifice de competență și 
declarațiile de interese.”

Or. en

Justificare

Odată cu transmiterea numelor, ar trebui trimisă și o declarație de interese. 

Amendamentul 27
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2g (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 62 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2g. La articolul 62 se introduce următorul 
alineat:
„(2a) Titularii autorizației de introducere 
pe piață transmit Agenției și autorităților 
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competente naționale o listă 
cuprinzătoare a plăților și sponsorizărilor 
care depășesc 10 EUR realizate în 
favoarea oricărei organizații a pacienților, 
a consumatorilor sau a personalului 
medico-sanitar, precum și în favoarea 
societăților științifice, a unor membri ai 
personalului medico-sanitar, a partidelor 
politice și a liderilor de opinie. Această 
listă este pusă la dispoziția publicului.”

Or. en

Justificare

Divulgarea plăților efectuate și a sponsorizărilor ar permite pacienților și consumatorilor să 
verifice dacă membrul personalului medico-sanitar pe care doresc să îl consulte sau 
organizația în care doresc să se înscrie are legătură cu industria farmaceutică. Acestea sunt 
informații valoroase care contribuie la evaluarea informațiilor furnizate și la luarea în 
considerare a contextului. În Franța și în Regatul Unit, companiile farmaceutice trebuie să 
declare anual autorităților competente plățile pe care le efectuează către organizațiile de 
pacienți.

Amendamentul 28
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2h (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2h. La articolul 63, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Membrii consiliului de administrație, 
membrii comitetelor, raportorii și 
experții nu au interese financiare sau de 
altă natură în industria farmaceutică 
care ar putea să le afecteze 
imparțialitatea. Aceștia se angajează să 
acționeze în interesul public și în mod 
independent și fac o declarație anuală a 
intereselor lor financiare. Toate 
interesele indirecte care ar putea să aibă 
legătură cu această industrie sunt 
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înscrise într-un registru ținut de Agenție 
și care este accesibil publicului pe site-ul 
internet al acesteia.”

Or. en

Justificare

Legislația actuală prevede că accesul la declarațiile de interese este posibil numai la sediul 
Agenției. Este inacceptabil să trebuiască să te deplasezi la Londra pentru a verifica 
declarațiile de interese. Acestea ar trebuie puse la dispoziția publicului pe site-ul internet.

Amendamentul 29
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2i (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 63 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2i. La articolul 63 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Agenția pune la dispoziția 
publicului următoarele:
- ordinile de zi detaliate ale reuniunilor 
comitetelor și grupurilor sale de lucru, cel 
târziu în ziua anterioară desfășurării 
reuniunii,
- procesele verbale ale acestor reuniuni, 
inclusiv lista tuturor experților care 
participă și a celor neautorizați să 
participe din cauza conflictelor de 
interese, precum și o descriere a deciziilor 
luate, detaliile și explicațiile voturilor, 
inclusiv opiniile minoritare.”

Or. en

Justificare

Trebuie asigurate transparența totală a procesului decizional referitor la medicamente și 
accesul public la informațiile științifice.
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Amendamentul 30
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2j (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 63 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2j. La articolul 63 se adaugă următorul 
alineat:
„(2b) Comitetele Agenției se întrunesc în 
reuniuni publice. Reuniunile se anunță 
prin intermediul site-ului Agenției 
Europene pentru Medicamente. Anunțul 
include informații referitoare la 
posibilitățile de participare a publicului. 
Se acordă acces la documentele de 
referință tuturor participanților la 
reuniune.”

Or. en

Justificare

Comitetele consultative de experți ale AEM ar trebui să se întrunească în reuniuni publice, la 
fel ca cele ale FDA, permițându-se contribuțiile deschise și participarea publicului. Acest 
lucru asigură o mai mare transparență a procesului decizional și promovează accesul 
publicului la informații științifice.

Amendamentul 31
Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2k (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 80 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2k. La articolul 80 se adaugă următorul 
paragraf:
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„Statutul de confidențialitate a 
informațiilor comerciale poate fi acordat 
numai dacă s-a demonstrat în mod clar de 
către solicitant faptul că divulgarea 
informațiilor ar cauza un prejudiciu 
deosebit de mare intereselor comerciale 
ale titularului autorizației de introducere 
pe piață. Confidențialitatea comercială nu 
se poate aplica unui document în 
totalitatea sa sau anumitor tipuri de 
documente, ci se limitează la înlăturarea 
unor date specifice, cu condiția ca 
divulgarea să nu implice un interes public 
superior.”

Or. en


