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Amendamentul 28
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei. 

Or. fr

Justificare

Aceste propuneri legislative deschid calea promovării directe de către societăţile 
farmaceutice. Unica motivaţie a Comisiei Europene pentru propunerea de modificare a 
legislaţiei în vigoare pare a fi dorinţa de a servi intereselor comerciale ale societăţilor 
farmaceutice, dezvoltând pieţele acestora. Această operaţiune nu prezintă niciun interes, nici 
pentru cetăţenii europeni, nici pentru statele membre.  Dimpotrivă, ea presupune o creştere a 
costurilor şi riscuri pentru pacienţi. Aceste propuneri trebuie revizuite în întregime. 

Amendamentul 29
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea este lipsită de o bază corectă. Ea nu stabileşte o strategie adecvată de informare 
care să ţină seama de nevoile pacienţilor. În schimb, obiectivul său principal este de a conferi 
industriei dreptul specific de a difuza „informaţii”. Propunerea estompează distincţia dintre 
publicitate şi informare, lucru care reiese clar din încercarea de a permite publicarea de 
„informaţii” în presa tipărită. O strategie adecvată de informare trebuie să fie mult mai 
amplă şi să fie desfăşurată de autorităţi, nu de societăţile farmaceutice. Noua Comisie ar 
trebui să prezinte o nouă propunere în loc ca Parlamentul să fie nevoit să rescrie complet 
actuala versiune.
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Amendamentul 30
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman, 
stabileşte norme armonizate privind 
publicitatea medicamentelor de uz uman. 
Aceasta interzice îndeosebi publicitatea 
către publicul larg pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă.

(1) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman, 
stabileşte norme armonizate privind 
publicitatea medicamentelor de uz uman. 
Aceasta interzice îndeosebi publicitatea 
către publicul larg pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă în vederea 
protejării sănătăţii publice.

Or. en

Justificare

Trebuie reamintit că noţiunea de medicamente eliberate numai pe bază de reţetă şi 
interzicerea publicităţii pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă există tocmai 
pentru a proteja sănătatea publică. 

Amendamentul 31
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman, 
stabileşte norme armonizate privind 
publicitatea medicamentelor de uz uman. 
Aceasta interzice îndeosebi publicitatea 
către publicul larg pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă.

(1) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman, 
stabileşte norme armonizate privind 
publicitatea medicamentelor de uz uman. 
Aceasta interzice îndeosebi publicitatea 
către publicul larg pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă în vederea 
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protejării sănătăţii umane.

Or. en

Justificare

Trebuie reamintit că interzicerea publicităţii pentru medicamentele eliberate pe bază de 
reţetă există pentru a proteja sănătatea publică. 

Amendamentul 32
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care trebuie anexate 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în 
ceea ce priveşte difuzarea informaţiei de la 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
la publicul larg, directiva prevede numai ca 
anumite activităţi de informare să nu fie 
supuse normelor privind publicitatea, fără a 
prevedea un cadru armonizat cu privire la 
conţinutul şi calitatea informaţiilor 
nepromoţionale despre medicamente sau 
despre filierele prin care aceste informaţii 
pot fi răspândite.

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care ar trebui
anexate autorizaţiei de introducere pe piaţă 
şi destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în 
ceea ce priveşte difuzarea informaţiei de la 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
la publicul larg, directiva prevede numai ca 
anumite activităţi de informare să nu fie 
supuse normelor privind publicitatea, fără a 
prevedea un cadru armonizat cu privire la 
conţinutul şi calitatea informaţiilor 
nepromoţionale despre medicamente în 
contextul unei strategii mai ample privind 
informarea pacienţilor. În plus, Directiva 
nu stabileşte filierele prin care aceste 
informaţii pot fi răspândite şi nici nu 
prevede un prospect uşor de înţeles pentru 
pacienţi, care răspunde nevoilor reale ale 
acestora. Prin urmare, prospectul ar 
trebui să devină un prospect destinat în 
special pacientului. 

Or. en
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Justificare

Un aspect esenţial, dezbătut pe larg, recunoscut de statele membre şi de părţile interesate şi 
aprobat de Forumul farmaceutic, îl reprezintă necesitatea unei „strategii de informare a 
pacienţilor” mai amplă şi cuprinzătoare, inclusiv un angajament faţă de educaţia în domeniul 
sănătăţii. Prospectul însoţitor, aşa cum există în prezent, nu este uşor de înţeles pentru 
pacienţi şi nu răspunde nevoilor reale ale acestora. Eforturile Agenţiei Europene pentru 
Medicamente de îmbunătăţire a inteligibilităţii şi accesibilităţii prospectului în favoarea 
pacienţilor ar trebui continuate şi ar trebui urmate ca model de bune practici pentru 
autorităţile naţionale de reglementare.

Amendamentul 33
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care trebuie anexate 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în
ceea ce priveşte difuzarea informaţiei de 
la titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă la publicul larg, directiva prevede 
numai ca anumite activităţi de informare 
să nu fie supuse normelor privind 
publicitatea, fără a prevedea un cadru 
armonizat cu privire la conţinutul şi 
calitatea informaţiilor nepromoţionale 
despre medicamente sau despre filierele 
prin care aceste informaţii pot fi 
răspândite.

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care ar trebui
anexate autorizaţiei de introducere pe piaţă 
şi destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Aceste norme ar 
trebui ameliorate şi puse în aplicare mai 
bine pentru a permite îmbunătăţirea 
inteligibilităţii acestor documente.

Or. en

Justificare

Formularea actuală ridică problema definirii publicităţii şi a „informaţiilor” difuzate de 
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titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. Obiectivul prioritar ar trebui să fie acela ca 
prospectul aprobat oficial să devină mai util şi mai accesibil pentru pacienţi, garantându-se 
faptul că societăţile farmaceutice îşi respectă cu consecvenţă obligaţiile legate de ambalajele 
medicamentelor şi de prospectele destinate pacienţilor (de exemplu, consultarea cu grupurile 
de pacienţi ţintă) (aplicarea articolului 59 din Directiva 2001/83/CE modificată de Directiva 
2004/27/CE).

Amendamentul 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care trebuie anexate 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în 
ceea ce priveşte difuzarea informaţiei de la
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
la publicul larg, directiva prevede numai ca 
anumite activităţi de informare să nu fie 
supuse normelor privind publicitatea, fără a 
prevedea un cadru armonizat cu privire la 
conţinutul şi calitatea informaţiilor 
nepromoţionale despre medicamente sau 
despre filierele prin care aceste informaţii 
pot fi răspândite.

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care ar trebui
anexate autorizaţiei de introducere pe piaţă 
şi destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în 
ceea ce priveşte punerea la dispoziţie a 
informaţiei de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru pacienţi şi
publicul larg, directiva prevede numai ca 
anumite activităţi de informare să nu fie 
supuse normelor privind publicitatea, fără a 
prevedea un cadru armonizat cu privire la 
conţinutul şi calitatea informaţiilor 
nepromoţionale despre medicamente sau 
despre filierele prin care aceste informaţii 
pot fi puse la dispoziţie.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va necesita 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en
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Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile în rândul 
pacienţilor şi al publicului larg).

Amendamentul 35
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza articolului 88a din Directiva 
2001/83/CE, la 20 decembrie 2007 
Comisia a prezentat Parlamentului 
European şi Consiliului o comunicare 
privind „Raportul asupra practicilor 
actuale privind comunicarea de informaţii 
pacienţilor în privinţa medicamentelor”. 
Raportul concluzionează că statele 
membre au adoptat reguli şi practici 
divergente în privinţa furnizării de 
informaţii, ducând la o situaţie în care 
pacienţii şi publicul în general au un 
acces inegal la informaţii privind 
medicamentele.

eliminat

Or. en

Justificare

Autorităţile de reglementare ar trebui să fie încurajate să devină furnizori de informaţii mai 
proactivi şi mai transparenţi, pentru a garanta accesul public nerestricţionat la date privind 
eficacitatea şi siguranţa medicamentelor (şi a variantelor acestora), atât înainte de 
introducerea pe piaţă a unui produs, cât şi ulterior.
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Amendamentul 36
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza articolului 88a din Directiva 
2001/83/CE, la 20 decembrie 2007 
Comisia a prezentat Parlamentului 
European şi Consiliului o comunicare 
privind „Raportul asupra practicilor actuale 
privind comunicarea de informaţii 
pacienţilor în privinţa medicamentelor”. 
Raportul concluzionează că statele membre 
au adoptat reguli şi practici divergente în 
privinţa furnizării de informaţii, ducând la 
o situaţie în care pacienţii şi publicul în 
general au un acces inegal la informaţii 
privind medicamentele.

(3) Pe baza articolului 88a din Directiva 
2001/83/CE, la 20 decembrie 2007 
Comisia a prezentat Parlamentului 
European şi Consiliului o comunicare 
privind „Raportul asupra practicilor actuale 
privind comunicarea de informaţii 
pacienţilor în privinţa medicamentelor”. 
Raportul concluzionează că statele membre 
au adoptat reguli şi practici divergente în 
privinţa furnizării de informaţii, ducând la 
o situaţie în care pacienţii şi publicul în 
general au un acces inegal la informaţii 
conţinute în prospectul însoţitor şi în 
rezumatul caracteristicilor produsului. 
Aceste inegalităţi nejustificate în ceea ce 
priveşte accesul la informaţii aflate la 
dispoziţia publicului într-un alt stat 
membru ar trebui remediate.

Or. en

Justificare

Toate informaţiile trebuie să fie disponibile, indiferent de severitatea bolilor în cauză.

Amendamentul 37
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce priveşte informaţiile 
ştiinţifice, obligaţiile în materie de 
transparenţă ale autorităţilor publice au 
fost stabilite prin Directiva 2001/83/CE. 
Cu toate acestea, s-a dovedit că 
autorităţile competente restricţionează 
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accesul publicului la informaţii bazându-
se pe o interpretare largă a conceptului de 
confidenţialitate comercială. Pentru a 
evita astfel de practici divergente, este 
necesar să fie clarificate obligaţiile 
autorităţilor competente de a asigura 
accesul publicului la informaţii.

Or. en

Amendamentul 38
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce priveşte informaţiile 
ştiinţifice, Directiva 2001/83/CE stabileşte 
obligaţiile în materie de transparenţă ale 
autorităţilor naţionale competente, dar 
experienţa dobândită din aplicarea 
actualului cadru juridic a arătat că aceste 
autorităţi restricţionează posibilităţile de  
acces al publicului larg la informaţii pe 
baza unei interpretări prea largi a 
conceptului de confidenţialitate 
comercială.

Or. en

Justificare

Autorităţile de reglementare ar trebui să fie încurajate să devină furnizori de informaţii mai 
proactivi şi mai transparenţi, pentru a garanta accesul public nerestricţionat la date privind 
eficacitatea şi siguranţa medicamentelor (şi a variantelor acestora), atât înainte de 
introducerea pe piaţă a unui produs, cât şi ulterior.

Amendamentul 39
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că diferenţa între noţiunile de 
publicitate şi de informaţie nu a fost 
interpretată în mod uniform în cadrul 
Uniunii, ceea ce a condus la situaţii în 
care publicul a fost expus la o publicitate 
mascată.

Or. fr

Amendamentul 40
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii. Fiecare 
noţiune ar trebui definită şi interpretată 
uniform în toate statele membre ale UE 
pentru a garanta siguranţa pacienţilor.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura echitatea accesului la informaţii şi siguranţa tuturor pacienţilor din UE, 
precum şi pentru a proteja sănătatea publică, este esenţial să se facă o distincţie clară între 
noţiunea de „informaţie” şi cea de „publicitate”. Este esenţial să se dispună de o înţelegere 
şi de o interpretare armonizată a acestor noţiuni în toate statele membre.



AM\817858RO.doc 11/191 PE441.215v01-00

RO

Amendamentul 41
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că diferenţa între noţiunile de 
publicitate şi de informaţie nu este clară în 
cadrul Comunităţii, ceea ce conduce la 
expunerea publicului la publicitatea 
mascată.

Or. en

Justificare

Diferenţele de interpretare a noţiunilor de publicitate şi informaţie pot conduce la expunerea 
publicului la publicitate mascată.

Amendamentul 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
pune informaţii la dispoziţia pacienţilor şi 
a publicului larg se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va necesita 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)
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Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile pacienţilor şi 
publicului larg).

Amendamentul 43
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Diferitele măsuri naţionale sunt, de 
asemenea, susceptibile de a influenţa 
funcţionarea corespunzătoare a pieţei 
interne a medicamentelor, dat fiind că 
posibilitatea ca titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă să difuzeze informaţii 
asupra medicamentelor nu este identică în 
toate statele membre, în vreme ce 
informaţiile difuzate într-unul din statele 
membre sunt susceptibile de consecinţe în 
alte state membre. Acest impact va fi mai 
mare în cazul medicamentelor pentru care 
informaţiile asupra produsului (rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul 
însoţitor) sunt armonizate la nivel 
comunitar. Aceasta include medicamentele 
autorizate de către statele membre în 
virtutea cadrului de recunoaştere mutuală 
din Directiva 2001/82/CE, capitolul IV, 
titlul III.

(6) Diferitele măsuri naţionale sunt, de 
asemenea, susceptibile de a influenţa 
funcţionarea corespunzătoare a pieţei 
interne a medicamentelor, dat fiind că 
posibilitatea ca titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă să comunice cu 
privire la medicamente nu este identică în 
toate statele membre, în vreme ce 
comunicările făcute într-unul din statele 
membre sunt susceptibile de consecinţe în 
alte state membre. Acest impact va fi mai 
mare în cazul medicamentelor pentru care 
informaţiile asupra produsului (rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul 
însoţitor) sunt armonizate la nivel 
comunitar. Aceasta include medicamentele 
autorizate de către statele membre în 
virtutea cadrului de recunoaştere mutuală 
din Directiva 2001/82/CE, capitolul IV, 
titlul III.

Or. en

Justificare

Formularea actuală ridică problema definirii publicităţii şi a „informării” difuzate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. Prin urmare, este preferabil să se folosească 
termenul de „comunicare” făcută de către titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă.
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Amendamentul 44
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea 
unor informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 
medicamentele.

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii relevante, independente şi 
comparative privind sănătatea şi pentru a 
proteja pacienţii de expunerea la
informaţii părtinitoare şi care pot induce 
în eroare.

Or. en

Justificare

Informaţiile utile pentru pacienţi cu privire la terapeutică ar trebui să fie comparative, astfel 
încât pacienţii să poată afla informaţii despre diferitele tratamente disponibile şi despre 
rezultatele la care se pot aştepta în vederea luării unei decizii informate (sau pentru a putea 
participa la luarea deciziei). Interdicţia publicităţii pentru medicamentele eliberate pe bază 
de reţetă trebuie consolidată, nu slăbită, pretinzând că este vorba de „informare”. Criteriile 
de bună calitate, obiectivitate şi nepromoţionalitate sunt vagi şi complet nerealiste dacă sursa 
„informaţiei” este titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 45
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
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domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea 
unor informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 
medicamentele.

domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii relevante, independente şi 
comparative privind sănătatea şi pentru a 
proteja pacienţii de expunerea la
informaţii părtinitoare şi care pot induce 
în eroare.

Or. en

Justificare

Informaţiile utile pentru pacienţi cu privire la terapeutică ar trebui să fie comparative, astfel 
încât pacienţii să poată afla informaţii despre diferitele tratamente disponibile şi despre 
rezultatele la care se pot aştepta în vederea luării unei decizii informate (sau pentru a putea 
participa la luarea deciziei). Interdicţia publicităţii pentru medicamentele eliberate pe bază 
de reţetă trebuie consolidată, nu slăbită, pretinzând că este vorba de „informare”. Criteriile 
de bună calitate, obiectivitate şi nepromoţionalitate sunt vagi şi nerealiste dacă sursa 
„informaţiei” este titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea unor 
informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea unor 
informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 
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medicamentele. medicamentele, punându-se accentul pe 
interesele pacienţilor. Aceştia ar trebui să 
aibă dreptul de a accede cu uşurinţă la 
anumite informaţii, precum un rezumat al 
caracteristicilor produsului şi prospectul 
însoţitor în format electronic şi tipărit.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să fie axată pe pacienţi. Astfel, accentul ar trebui pus pe pacienţi 
şi pe interesele acestora. Ar trebui precizat mai degrabă că pacienţii au dreptul la anumite 
informaţii decât faptul că industria farmaceutică are dreptul să disemineze aceste informaţii.

Amendamentul 47
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea unor 
informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 
medicamentele.

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea unor
informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 
medicamentele. Prin urmare, sunt 
necesare site-uri internet certificate şi 
înregistrate, care să ofere informaţii 
independente, obiective şi 
nepromoţionale.

Or. en

Justificare

Site-urile internet certificate şi înregistrate vor reprezenta o modalitate-cheie de oferire a 
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unor informaţii de calitate privind sănătatea.

Amendamentul 48
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie
să rămână pentru publicul larg surse
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a 
informaţiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie continuată.

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei ar 
trebui să rămână pentru publicul larg 
principalele surse de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru punerea 
la dispoziţia publicului larg a informaţiilor 
specifice privind medicamentele de către 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă, în contextul unei strategii mai 
cuprinzătoare privind „informarea 
pacienţilor”. Interzicerea publicităţii către 
publicul larg pentru medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă ar trebui
să fie continuată. Dispoziţiile prezentei 
directive referitoare la punerea la 
dispoziţie a informaţiilor de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
aduc atingere relaţiei dintre pacienţi şi 
medicii acestora şi ar trebui să contribuie 
la asigurarea unei mai bune informări a 
pacienţilor. Calitatea şi exactitatea 
informaţiilor ar trebui sporite în vederea 
îmbunătăţirii procesului de informare a 
pacienţilor şi, prin urmare, a obţinerii 
unor rezultate mai bune în ceea ce 
priveşte sănătatea acestora. Aceste 
informaţii trebuie să fie bazate pe criterii 
ştiinţifice.
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Or. en

Justificare

Informaţiile trebuie să fie bazate pe criterii ştiinţifice, astfel încât publicul larg să aibă 
garanţia că informaţiile sunt valide.

Amendamentul 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie
să rămână pentru publicul larg surse
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele 
lor. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să stabilească un cadru juridic 
pentru difuzarea către publicul larg a 
informaţiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii către publicul 
larg pentru medicamentele eliberate 
numai pe bază de reţetă trebuie să fie 
continuată.

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei ar 
trebui să rămână pentru publicul larg 
principalele surse de informaţii privind 
medicamentele. Deşi există deja 
numeroase informaţii independente cu 
privire la produsele farmaceutice, puse la 
dispoziţie, de exemplu, de către 
autorităţile naţionale sau de practicienii 
din domeniul medicinei, situaţia diferă 
semnificativ între statele membre şi între 
diversele tipuri de produse disponibile. 
Statele membre şi Comisia ar trebui să 
depună mult mai multe eforturi pentru a 
facilita accesul cetăţenilor la informaţii de 
o înaltă calitate, prin intermediul unor căi 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 50
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie
să rămână pentru publicul larg surse
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a 
informaţiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie continuată.

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei ar 
trebui să rămână pentru publicul larg 
principalele surse de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Fără a 
aduce prejudicii rolului important pe care 
îl joacă autorităţile naţionale competente 
şi practicienii din domeniul medicinei în 
ceea ce priveşte o mai bună informare a 
pacienţilor şi a publicului larg, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă suplimentară de 
informaţii nepromoţionale privind 
medicamentele lor. Prin urmare, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească un cadru 
juridic pentru punerea la dispoziţia 
publicului larg a informaţiilor specifice 
privind medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă ar trebui să fie continuată.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că autorităţile naţionale competente şi practicienii din 
domeniul medicinei reprezintă principala şi cea mai importantă sursă de informaţii fiabile şi 
obiective privind medicamentele pentru pacienţi şi publicul larg. Titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă pot oferi informaţii suplimentare, dar nu se pot substitui autorităţilor 
naţionale competente şi practicienilor din domeniul medicinei.

Amendamentul 51
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie
să rămână pentru publicul larg surse
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele 
lor. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să stabilească un cadru juridic 
pentru difuzarea către publicul larg a 
informaţiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă.
Interzicerea publicităţii către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie continuată.

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei ar 
trebui să rămână pentru publicul larg 
principalele surse de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Interzicerea 
publicităţii către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să fie continuată.

Or. en

Justificare

Trebuie subliniat faptul că noile dispoziţii nu vizează înlocuirea relaţiei dintre pacient şi 
practician din domeniul medicinei, ci doar sprijinirea acesteia. Într-un mediu extrem de 
competitiv, societăţile farmaceutice trebuie să îşi promoveze produsele ca fiind superioare în 
raport cu utilizarea altor opţiuni de prevenire sau de tratament, astfel încât orice 
„informare” din partea lor va fi, prin definiţie, de natură promoţională.

Amendamentul 52
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie
să rămână pentru publicul larg surse
importante de informaţii privind 

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei ar 
trebui să rămână pentru publicul larg 
principalele surse de informaţii privind 
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medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a informaţiilor 
specifice privind medicamentele de către 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. Interzicerea publicităţii către publicul 
larg pentru medicamentele eliberate numai 
pe bază de reţetă ar trebui să fie continuată.

medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a informaţiilor 
specifice privind medicamentele de către 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. Interzicerea publicităţii către publicul 
larg pentru medicamentele eliberate numai 
pe bază de reţetă ar trebui să fie continuată.

Or. fr

Amendamentul 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Fără a aduce prejudicii rolului 
important pe care îl joacă autorităţile 
naţionale competente şi practicienii din 
domeniul medicinei în ceea ce priveşte o 
mai bună informare a pacienţilor şi a 
publicului larg, titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă pot constitui o sursă 
suplimentară de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele 
lor. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să stabilească un cadru juridic 
pentru punerea la dispoziţia publicului 
larg a informaţiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii adresate 
publicului larg pentru medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă ar trebui 
să fie menţinută.
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Or. en

Amendamentul 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, dat fiind că normele comunitare 
actuale autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă.

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la furnizarea de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă de informaţii 
referitoare la medicamentele eliberate 
numai pe bază de reţetă şi aprobate de 
autorităţile competente, dat fiind că 
normele comunitare actuale autorizează, în 
anumite condiţii, publicitatea către publicul 
larg pentru medicamentele eliberate fără 
reţetă.

Or. en

Amendamentul 55
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, dat fiind că normele comunitare 
actuale autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă.

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, dat fiind că normele comunitare 
actuale autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă. 
Prezenta directivă solicită statelor 
membre să permită, prin intermediul unor 
anumite canale şi sub rezerva unei 
monitorizări corespunzătoare, ca titularul 



PE441.215v01-00 22/191 AM\817858RO.doc

RO

autorizaţiei de introducere pe piaţă sau un 
terţ care acţionează în numele său să 
furnizeze publicului larg anumite 
informaţii privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă. 
Comunicările care nu intră sub incidenţa 
titlului VIIIa propus sunt permise, cu 
condiţia ca acestea să nu constituie 
publicitate.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmăreşte clarificarea domeniului de aplicare al directivei 
propuse. Este important ca noua legislaţie să nu interzică în mod neintenţionat anumite 
comunicări, cum ar fi răspunsurile din partea practicienilor din domeniul medicinei la 
întrebări referitoare la utilizarea fără autorizare a medicamentelor.

Amendamentul 56
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, dat fiind că normele comunitare 
actuale autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă.

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la punerea la dispoziţie a informaţiilor 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, dat 
fiind că normele comunitare actuale 
autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă.
Dispoziţiile prezentei directive nu aduc 
atingere dreptului oricărei alte persoane 
sau organizaţii, în special al presei sau al 
pacienţilor şi organizaţiilor de pacienţi, de 
a-şi exprima punctul de vedere în legătură 
cu medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, cu condiţia ca aceştia să 
acţioneze în mod independent şi nu, direct 
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sau indirect, în numele, la indicaţiile sau 
în interesul titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi cu condiţia ca 
aceştia să divulge sursa informaţiilor.

Or. en

Amendamentul 57
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe.

(10) Dispoziţiile prevăzute ar trebui să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile ar trebui să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă ar trebui
să îndeplinească o serie de cerinţe: ele ar 
trebui să fie obiective şi imparţiale, 
orientate către pacient, bazate pe dovezi, 
actualizate, fiabile, inteligibile, accesibile, 
transparente, relevante şi consecvente cu 
informaţiile reglementare.

Or. en

Justificare

Procesul de trei ani aferent Forumului farmaceutic - la care au participat reprezentanţi ai 
Comisiei Europene, ai statelor membre, ai Parlamentului European şi părţi interesate - s-a 
finalizat cu un acord asupra unui set de criterii de calitate aplicabile informaţiilor destinate 
pacienţilor. Acestea ar trebui preluate în actuala activitate legislativă. Exemple privind 
modul în care principiile de calitate sunt aplicate în practică au fost prezentate la conferinţa 
„Delivering for patients” (25 martie 2009) şi în Documentul de referinţă al Forumului 
farmaceutic european cu privire la informarea pacienţilor.
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Amendamentul 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe.

(10) Dispoziţiile prevăzute ar trebui să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile ar trebui să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă ar trebui 
să fie aprobată în prealabil de autorităţile 
competente şi să fie furnizată numai în 
forma aprobată.

Or. en

Amendamentul 59
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate.
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 

(10) Dispoziţiile prevăzute ar trebui să 
garanteze că numai informaţiile fiabile şi 
comparative privind binefacerile şi 
riscurile medicamentelor eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate, în special folosind 
baza de date a Comunităţii menţionată la 
articolul 57 alineatul (1) litera (l) şi la 
articolul 57 alineatul (2) din 
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emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie 
să îndeplinească o serie de cerinţe.

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudrapharm”). Informaţiile ar trebui să 
ţină seama de nevoile şi aşteptările 
pacienţilor pentru a permite acestora din 
urmă să se emancipeze, să le acorde 
posibilitatea unor opţiuni documentate şi să 
încurajeze utilizarea raţională a 
medicamentelor.

Or. en

Justificare

Într-un mediu extrem de competitiv, societăţile farmaceutice trebuie să îşi promoveze 
produsele ca fiind superioare în raport cu utilizarea altor opţiuni de prevenire sau de 
tratament, astfel încât orice „informare” din partea lor va fi, prin definiţie, de natură 
promoţională. Informaţiile utile pentru pacienţi ar trebui să fie comparative, astfel încât să 
permită utilizatorilor să îşi analizeze preocupările, să le ofere o idee realistă cu privire la 
evoluţia stării lor de sănătate, să îi ajute să înţeleagă dacă sunt necesare investigaţii 
suplimentare, să ştie ce tratamente există şi la ce rezultate se pot aştepta de la acestea.

Amendamentul 60
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe.

(10) Dispoziţiile prevăzute ar trebui să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi accesibile. 
Informaţiile ar trebui să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă ar trebui
să îndeplinească o serie de cerinţe.
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Or. fr

Amendamentul 61
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie 
să îndeplinească o serie de cerinţe.

(10) Dispoziţiile prevăzute ar trebui să 
garanteze că numai informaţiile oficiale 
privind binefacerile şi riscurile 
medicamentelor autorizate eliberate pe 
bază de reţetă pot fi puse la dispoziţie, în 
special folosind baza de date a 
Comunităţii menţionată la articolul 57 
alineatul (1) litera (l) şi la articolul 57 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza 
de date Eudrapharm”). Informaţiile ar 
trebui să ţină seama de nevoile şi 
aşteptările pacienţilor pentru a permite 
acestora din urmă să se emancipeze, să le 
acorde posibilitatea unor opţiuni 
documentate şi să încurajeze utilizarea 
raţională a medicamentelor.

Or. en

Justificare

Furnizarea de informaţii ar trebui să se limiteze la documentele oficiale. Acest lucru face ca 
referinţa la cerinţele de calitate să devină redundantă.

Amendamentul 62
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
pun la dispoziţie decât informaţii de înaltă 
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şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care 
să fie compatibile cu aceste documente, 
fără a depăşi elementele lor cheie, precum 
şi alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

calitate şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, ar trebui să se definească 
tipurile de informaţii care pot fi puse la 
dispoziţie. Se cuvine să se clarifice că 
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă pot pune la dispoziţie conţinutul 
rezumatelor aprobate ale caracteristicilor 
produsului şi ale prospectului însoţitor,
precum şi rapoartele publice de evaluare.

Or. en

Justificare

Propunerea ar trebui să aibă ca obiect drepturile pacienţilor de a avea acces la informaţii 
nepromoţionale de calitate şi nu dreptul industriei de a comunica direct cu publicul în 
legătură cu produsele sale.

Amendamentul 63
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă 
calitate şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, trebuie să se definească
tipurile de informaţii care pot fi difuzate. 
Se cuvine să se permită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să 
difuzeze conţinutul rezumatelor aprobate 
ale caracteristicilor produsului şi ale 
prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără 
a depăşi elementele lor cheie, precum şi 
alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii validate şi 
pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, se 
cuvine să se permită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţie cea mai recentă versiune 
actualizată a rezumatelor aprobate ale 
caracteristicilor produsului şi ale 
prospectului însoţitor aprobat.
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Or. en

Justificare

Este ineficient să se permită industriei farmaceutice să elaboreze documente folosind numai 
unele dintre elementele rezumatului caracteristicilor produsului, fără să existe o legătură cu 
celelalte elemente necesare pentru a înţelege aceste documente, producând un prospect în 
forma pe care o consideră convenabilă. De asemenea, existenţa a două tipuri de prospecte în 
circulaţie, unul aprobat oficial şi o versiune rescrisă elaborată de producător, ar putea 
provoca confuzie. Riscul este acela că se va ajunge la diseminarea publică de informaţii 
promoţionale cu privire la medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă şi la impunerea 
de sarcini administrative pentru autorităţile de sănătate. 

Amendamentul 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără a 
depăşi elementele lor cheie, precum şi alte 
informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
pun la dispoziţie decât informaţii de înaltă 
calitate şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, ar trebui să se definească 
tipurile de informaţii care pot fi puse la 
dispoziţie. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să pună la dispoziţie conţinutul 
rezumatelor aprobate ale caracteristicilor 
produsului şi ale prospectului însoţitor, 
informaţii care să fie compatibile cu aceste 
documente, fără a depăşi elementele lor 
cheie, precum şi alte informaţii bine 
definite legate de medicamente.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va necesita 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en
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Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile în rândul 
pacienţilor şi al publicului larg).

Amendamentul 65
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care 
să fie compatibile cu aceste documente, 
fără a depăşi elementele lor cheie, precum 
şi alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, ar
trebui să se definească tipurile de 
informaţii care pot fi difuzate. Se cuvine să
se permită titularilor de autorizaţii de 
introducere pe piaţă să difuzeze conţinutul 
rezumatelor aprobate ale caracteristicilor 
produsului şi ale prospectului destinat 
pacienţilor.

Or. en

Justificare

Textul este neclar; acesta trebuie să fie mai concret şi mai precis.

Amendamentul 66
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă 
calitate şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, trebuie să se definească 
tipurile de informaţii care pot fi difuzate. 
Se cuvine să se permită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să 
difuzeze conţinutul rezumatelor aprobate 
ale caracteristicilor produsului şi ale 
prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără 
a depăşi elementele lor cheie, precum şi 
alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii reglementare 
validate, se cuvine să se permită titularilor 
de autorizaţii de introducere pe piaţă să 
pună la dispoziţie conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor aprobat.

Or. en

Justificare

Industria ar trebui numai să pună informaţii la dispoziţie, nu să le difuzeze. Propunerea ar 
trebui să aibă ca obiect drepturile pacienţilor de a avea acces la documente oficiale. Ea nu ar 
trebui să permită industriei să ofere „informaţii” în forma pe care o consideră convenabilă.

Amendamentul 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate
aprobate de autoritatea competentă, în 
forma aprobată, şi pentru a face distincţia 
între informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, ar trebui să se definească 
tipurile de informaţii care pot fi difuzate.
Se cuvine să se permită titularilor de 
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aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care 
să fie compatibile cu aceste documente, 
fără a depăşi elementele lor cheie, precum 
şi alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

autorizaţii de introducere pe piaţă să 
difuzeze conţinutul rezumatelor aprobate 
ale caracteristicilor produsului şi ale
prospectelor însoţitoare, inclusiv fişa 
informativă a medicamentului.

Or. en

Amendamentul 68
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care 
să fie compatibile cu aceste documente, 
fără a depăşi elementele lor cheie, precum 
şi alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu
pun la dispoziţie decât informaţii de înaltă 
calitate şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, ar trebui să se definească 
tipurile de informaţii care pot fi puse la 
dispoziţie. Se cuvine să se clarifice că 
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă pot difuza conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, precum şi
raportul public de evaluare.

Or. en

Justificare

O versiune reformulată a prospectului destinat pacienţilor riscă să se îndepărteze de la 
original - ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe îmbunătăţirea inteligibilităţii 
prospectului oficial destinat pacienţilor.
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Amendamentul 69
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu
difuzează decât informaţii de înaltă calitate
şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, trebuie să se definească 
tipurile de informaţii care pot fi difuzate.
Se cuvine să se permită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să
difuzeze conţinutul rezumatelor aprobate
ale caracteristicilor produsului şi ale 
prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără 
a depăşi elementele lor cheie, precum şi 
alte informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu
pun la dispoziţie decât informaţii de înaltă 
calitate nepromoţionale, ar trebui să se 
definească tipurile de informaţii care pot fi 
difuzate. Se cuvine să se permită titularilor 
de autorizaţii de introducere pe piaţă să 
pună la dispoziţie versiunea cea mai 
recentă a rezumatelor aprobate de 
autorităţile competente ale caracteristicilor 
produsului şi ale prospectului însoţitor.

Or. fr

Justificare

Trebuie să fie garantat faptul că titularii unei autorizaţii de introducere pe piaţă pun la 
dispoziţie informaţii complete şi actualizate. Aceştia nu trebuie să poată fi autorizaţi să 
prezinte informaţii parţiale.

Amendamentul 70
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie comunicate 
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet 
şi prin publicaţiile legate de domeniul 

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă ar trebui să fie puse la 
dispoziţie prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv practicieni 
din domeniul medicinei, site-uri internet
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sănătăţii, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin 
furnizarea unor informaţii nesolicitate către 
public. Atunci când informaţia este
difuzată prin televiziune sau la radio, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei 
astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip 
de difuzare ar trebui, în consecinţă, să nu 
fie autorizat.

validate oficial, broşuri informative şi prin
reviste medicale, pentru a evita 
compromiterea eficacităţii interdicţiei de 
publicitate prin furnizarea unor informaţii 
nesolicitate către public. Atunci când 
informaţia este pusă la dispoziţie de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă prin intermediul televiziunii, al 
radioului, al ziarelor, revistelor şi 
publicaţiilor similare, pacienţii nu sunt 
protejaţi împotriva unei astfel de informaţii 
nesolicitate şi acest tip de punere la 
dispoziţie a informaţiilor ar trebui, în 
consecinţă, să nu fie autorizat.

Or. en

Justificare

Internetul a devenit un instrument important şi puternic pentru cei care caută informaţii; în 
2006, aproape 80% din utilizatorii de internet au căutat online informaţii din domeniul 
sănătăţii. Pacienţii utilizează internetul şi pentru informaţii legate de convieţuirea cu boala, 
care nu sunt oferite de prestatorii tradiţionali de servicii de sănătate. Pentru a răspunde 
nevoilor pacienţilor, site-urile internet validate oficial ar trebui să fie disponibile în limbile 
statelor membre şi să deţină o certificare de calitate. Broşurile conţinând informaţii de 
sănătate ar trebui să vină în completarea informaţiilor primite de la practicienii din domeniul 
medicinei şi a informaţiilor disponibile pe internet.

Amendamentul 71
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Informaţiile destinate publicului larg
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie comunicate
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet
şi prin publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin
furnizarea unor informaţii nesolicitate 
către public. Atunci când informaţia este 

(12) Comunicările adresate publicului larg
de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă cu privire la
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să fie comunicate numai în 
scris prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin 
internet, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin
adresarea unor comunicări nesolicitate 
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difuzată prin televiziune sau la radio, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei 
astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip 
de difuzare ar trebui, în consecinţă, să nu 
fie autorizat.

către public. Atunci când informaţia este 
difuzată prin televiziune, televiziune prin 
internet, materiale difuzate în format 
video, ziare, reviste şi publicaţii similare
sau la radio, pacienţii nu sunt protejaţi 
împotriva unei astfel de comunicări
nesolicitate şi acest tip de difuzare ar 
trebui, în consecinţă, să nu fie autorizat.

Or. en

Justificare

Formularea actuală ridică problema definirii publicităţii şi a „informării” difuzate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă; este preferabil să se utilizeze termenul de 
„comunicare” adresată de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. Informaţiile adresate 
publicului de titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă ar trebui să fie furnizate numai în 
scris, pentru a permite monitorizarea. Atunci când informaţia este difuzată prin televiziune, 
televiziune prin internet, radio sau alte publicaţii din domeniul sănătăţii, pacienţii nu sunt 
protejaţi împotriva unei astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip de difuzare nu ar trebui 
permis. Materialele video difuzate pe site-urile de internet sunt susceptibile de a permite 
publicitatea mascată şi nu ar trebui autorizate.

Amendamentul 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie comunicate 
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet 
şi prin publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin 
furnizarea unor informaţii nesolicitate către 
public. Atunci când informaţia este 
difuzată prin televiziune sau la radio, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei 
astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip 
de difuzare ar trebui, în consecinţă, să nu 

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă, aprobate de autorităţile 
competente, ar trebui să fie comunicate 
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet 
şi prin publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, pentru a evita 
compromiterea eficacităţii interdicţiei de 
publicitate prin furnizarea unor informaţii 
nesolicitate către public. Atunci când 
informaţia este difuzată de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă prin
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fie autorizat. intermediul televiziunii, al radioului sau
al ziarelor, revistelor şi publicaţiilor 
similare, pacienţii nu sunt protejaţi 
împotriva unei astfel de informaţii 
nesolicitate şi acest tip de furnizare a 
informaţiilor ar trebui, în consecinţă, să nu 
fie autorizat.

Or. en

Amendamentul 73
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie comunicate
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet 
şi prin publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin 
furnizarea unor informaţii nesolicitate către 
public. Atunci când informaţia este
difuzată prin televiziune sau la radio, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei 
astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip 
de difuzare ar trebui, în consecinţă, să nu 
fie autorizat.

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă ar trebui să fie puse la 
dispoziţie de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă numai prin 
intermediul unor căi de comunicare 
specifice, inclusiv prin internet şi prin 
publicaţiile legate de domeniul sănătăţii, 
pentru a evita compromiterea eficacităţii 
interdicţiei de publicitate prin furnizarea 
unor informaţii nesolicitate către public.
Atunci când informaţia este pusă la 
dispoziţie de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă prin intermediul 
televiziunii, al site-urilor internet, al 
radioului sau al ziarelor, revistelor şi 
publicaţiilor similare, pacienţii nu sunt 
protejaţi împotriva unei astfel de informaţii 
nesolicitate şi acest tip de punere la 
dispoziţie a informaţiilor ar trebui, în 
consecinţă, să nu fie autorizat.

Or. en

Justificare

Site-urile internet ar trebuie adăugate în listă, întrucât ele reprezintă unul dintre cele mai 
importante şi eficace mijloace de comunicare pe scară largă cu publicul.



PE441.215v01-00 36/191 AM\817858RO.doc

RO

Amendamentul 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Internetul reprezintă o sursă majoră 
de informaţii pentru un număr tot mai 
mare de pacienţi. Această tendinţă va 
creşte cel mai probabil în următorii ani. 
În vederea adaptării la această evoluţie şi 
pentru a contribui la importanţa tot mai 
mare a sistemului de e-sănătate, 
informaţiile privind medicamentele ar 
trebui, de asemenea, puse la dispoziţia 
publicului prin intermediul unor site-uri 
internet naţionale independente având 
drept tematică sănătatea. Aceste site-uri 
ar trebui să fie monitorizate de autorităţile 
competente din statele membre. Statele 
membre, în cooperare cu părţile 
interesate, precum practicienii din 
domeniul medicinei sau organizaţiile de 
pacienţi, ar trebui să fie responsabile de 
administrarea acestor site-uri.

Or. en

Justificare

Internetul a devenit o sursă importantă şi puternică de informaţii. Având în vedere că 
dezinformarea pe internet poate avea efecte negative, este extrem de important să se 
răspundă nevoilor pacienţilor şi să se creeze site-uri internet validate în mod oficial. În 
vederea garantării independenţei şi a caracterului obiectiv al informaţiilor de pe aceste site-
uri, statele membre sunt responsabile pentru controlarea acestor informaţii. Având în vedere 
că informaţiile ar trebui să fie uşor accesibile pentru pacienţi, practicienii din domeniul 
medicinei şi organizaţiile de pacienţi ar trebui implicaţi în crearea şi administrarea acestor 
site-uri.

Amendamentul 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
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Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE.
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 
dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure un nivel 
echivalent de supraveghere adecvată şi 
eficientă.

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE.
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 
dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte
ca acestea să fie furnizate. Ar trebui puse 
la dispoziţie numai informaţiile aprobate 
în prealabil de autorităţile competente şi 
exclusiv în forma aprobată.

Or. en

Amendamentul 76
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele autorizate eliberate numai 
pe bază de reţetă în temeiul prezentei 
directive ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă pun la dispoziţie numai informaţii 
care sunt conforme cu Directiva nr. 
2001/83/CE. Statele membre ar trebui să 
adopte reguli care să stabilească 
mecanisme eficace de supraveghere şi să 
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dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente 
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure un nivel 
echivalent de supraveghere adecvată şi 
eficientă.

permită aplicarea efectivă a acestora în caz 
de încălcare a dispoziţiilor. În cazul 
încălcării dispoziţiilor, ar trebui instituite 
proceduri prin care titularii autorizaţiilor 
de introducere pe piaţă pot fi reprezentaţi 
şi audiaţi în examinarea cazurilor care îi 
privesc. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente 
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure o
supraveghere adecvată, eficientă şi 
independentă.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică domeniul de aplicare al directivei insistând asupra faptului că 
furnizarea de informaţii privind anumite tipuri sau grupe de medicamente nu face obiectul 
acestui act legislativ. În cazul anumitor tipuri de medicamente, distincţia dintre publicitate şi 
informaţie cu caracter promoţional este mai dificil de stabilit. Aceste tipuri de informaţii ar 
trebui să facă obiectul aprobării de către autorităţile naţionale competente înainte de 
difuzarea lor. Ar trebui să fie instituite mecanisme independente de monitorizare controlate 
de autorităţi, chiar dacă monitorizarea informaţiilor este asigurată de o altă instituţie.

Amendamentul 77
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 
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dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente 
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure un nivel 
echivalent de supraveghere adecvată şi 
eficientă.

dispoziţiilor. Aceste reguli ar trebui să fie 
armonizate la nivel european pentru a se 
asigura consecvenţa lor. Supravegherea ar 
trebui să se bazeze pe controlarea 
informaţiilor înainte ca acestea să fie 
difuzate, cu excepţia cazului în care 
subiectul informaţiilor a fost deja agreat de 
autorităţile competente sau în care se află 
deja în funcţiune un alt mecanism capabil 
să asigure un nivel echivalent de 
supraveghere adecvată şi eficientă.

Or. en

Amendamentul 78
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 
dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente 
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure un nivel 
echivalent de supraveghere adecvată şi 
eficientă.

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă pun la dispoziţie numai materiale
care sunt conforme cu titlul VIIIa din 
Directiva nr. 2001/83/CE. Statele membre 
ar trebui să adopte reguli care să 
stabilească mecanisme eficace şi 
independente de supraveghere şi să 
permită aplicarea efectivă a acestora în caz 
de încălcare a dispoziţiilor. Supravegherea 
ar trebui să se bazeze pe controlarea 
informaţiilor înainte ca acestea să fie 
difuzate, cu excepţia cazului în care 
subiectul informaţiilor a fost deja agreat de 
autorităţile competente. 

Or. en

Justificare

Documentele puse la dispoziţie de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă ar trebui să 
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fie accesibile pentru aceia care caută astfel de informaţii; ar trebui să se aplice principiul 
„pull” (căutarea activă a informaţiilor). Măsurile destinate să controleze a posteriori 
publicitatea directă adresată consumatorului în Statele Unite şi publicitatea directă adresată 
persoanelor care eliberează reţete în Europa au eşuat în mod evident. Autorităţile de 
reglementare competente tind să detecteze încălcarea normelor prea târziu, adesea după ce 
răul a fost făcut, şi întâmpină dificultăţi în a impune sancţiuni.

Amendamentul 79
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 
dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente 
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure un nivel 
echivalent de supraveghere adecvată şi 
eficientă.

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă pun la dispoziţie numai materiale
care sunt conforme cu titlul VIIIa din 
Directiva nr. 2001/83/CE. Statele membre 
ar trebui să adopte reguli care să 
stabilească mecanisme eficace şi 
independente de supraveghere şi să 
permită aplicarea efectivă a acestora în caz 
de încălcare a dispoziţiilor. Supravegherea 
ar trebui să se bazeze pe controlarea 
informaţiilor înainte ca acestea să fie
difuzate.

Or. en

Justificare

Titlul VIIIa este referinţa potrivită pentru informaţiile care pot fi puse la dispoziţie de 
societăţi. Dacă documentele pe care societăţile le pot pune la dispoziţie se limitează la 
documentele oficiale, monitorizarea este mult mai simplă.
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Amendamentul 80
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă difuzează numai informaţii care sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace de 
supraveghere şi să permită aplicarea 
efectivă a acestora în caz de încălcare a 
dispoziţiilor. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care subiectul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente 
sau în care se află deja în funcţiune un alt 
mecanism capabil să asigure un nivel 
echivalent de supraveghere adecvată şi 
eficientă.

(14) Supravegherea informaţiilor privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă ar trebui să garanteze faptul că 
informaţiile puse la dispoziţie de titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă sunt 
conforme cu Directiva nr. 2001/83/CE. 
Statele membre ar trebui să adopte reguli 
care să stabilească mecanisme eficace şi 
eficiente de supraveghere, să permită 
aplicarea efectivă a acestora în caz de 
încălcare a dispoziţiilor şi să creeze 
mecanisme de despăgubire pentru 
consumatori. Supravegherea ar trebui să se 
bazeze pe controlarea informaţiilor înainte 
ca acestea să fie difuzate, cu excepţia 
cazului în care conţinutul informaţiilor a 
fost deja agreat de autorităţile competente. 

Or. en

Justificare

Propunerea ar trebui să aibă ca obiect drepturile pacienţilor de a avea acces la informaţii 
nepromoţionale de calitate şi nu dreptul industriei de a comunica direct cu publicul în 
legătură cu produsele sale. Sistemul de monitorizare ar trebui să fie robust, eficace şi 
eficient. De asemenea, este necesar să fie create proceduri de înregistrare a plângerilor şi 
mecanisme de despăgubire, eficiente şi accesibile pentru consumatori. Nu numai substanţa 
informaţiilor, ci şi conţinutul ar trebui să fie acelaşi. Acest lucru contribuie şi la consecvenţa 
şi coerenţa cu articolul 100g din propunere, care se referă la „conţinut” şi nu la substanţă.

Amendamentul 81
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia ar trebui să consulte 
organizaţiile de pacienţi şi practicienii din 
domeniul medicinei cu privire la 
chestiunile legate de aplicarea prezentei 
directive şi de punerea ei în practică de 
către statele membre.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie luate în calcul şi opiniile practicienilor din domeniul medicinei legate de 
aplicarea şi punerea în practică a acestei directive.

Amendamentul 82
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 1, punctul 26 se 
înlocuieşte cu următorul text:
„26. Prospectul destinat pacienţilor: Un 
prospect cuprinzând informaţiile pentru 
pacienţi, care însoţeşte medicamentul şi 
care corespunde nevoilor reale ale 
pacienţilor. Organizaţiile de pacienţi sunt 
implicate în elaborarea şi revizuirea 
informaţiilor de către autorităţile 
naţionale de reglementare şi de Agenţia 
Europeană pentru Medicamente.”

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 2.
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Amendamentul 83
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 86, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) În sensul prezentului titlu, 
„publicitatea pentru medicamente” 
include orice formă de informare la 
domiciliu, prin contact direct, activităţi 
de prospectare sau de stimulare 
destinate să promoveze prescrierea, 
eliberarea, vânzarea sau consumul de 
medicamente; publicitatea pentru 
medicamente include în special:
- publicitatea pentru medicamente 
adresată publicului larg, inclusiv mesaje 
pe bloguri şi site-uri internet, mijloace de 
comunicare sociale (aşa-numitul „buzz 
marketing”), de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă, fie direct, fie 
indirect prin intermediul unei părţi terţe;
- publicitatea pentru medicamente 
destinată persoanelor calificate să le 
prescrie sau să le elibereze;
- vizite ale reprezentanţilor de vânzare 
medicali la persoanele calificate să 
prescrie medicamente;
- distribuirea de mostre;
- acordarea de stimulente pentru 
prescrierea, […]eliberarea, sau, în cazul 
cetăţenilor, pacienţilor şi al persoanelor 
care îi au în îngrijire pe aceştia, utilizarea 
de medicamente prin acordarea, oferirea 
sau promiterea unor avantaje sau 
bonificaţii, în bani sau în natură, cu 
excepţia cazului în care acestea au o 
valoare simbolică;
– atragerea atenţiei publicului larg asupra 
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unui anumit medicament sau a unei clase 
terapeutice de medicamente, cu 
menţionarea indicaţiilor terapeutice sau a 
manifestărilor şi simptomelor;
- sponsorizarea reuniunilor 
promoţionale la care iau parte persoane 
calificate să prescrie sau să elibereze 
medicamente;
-  sponsorizarea manifestărilor ştiinţifice 
la care participă persoane calificate să 
prescrie sau să elibereze medicamente, 
în special decontarea cheltuielilor de 
călătorie şi de cazare ocazionate de 
acestea.”

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să ia în calcul practicile de marketing în curs de dezvoltare, cum ar fi 
„buzz marketing” şi publicitatea prin mijloacele de comunicare sociale pe internet. Este 
important să se extindă interdicţia asupra oferirii disproporţionate de stimulente pentru 
cetăţeni, pacienţi şi persoanele care îi au în îngrijire pe aceştia. Recomandarea 
medicamentelor pe baza manifestărilor şi simptomelor asociate bolilor poate încuraja 
autodiagnosticarea, automedicaţia şi consumul inutil de medicamente.

Amendamentul 84
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – liniuţa 7a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 86 alineatul (1), se 
adaugă următoarea liniuţă:
– atragerea atenţiei publicului larg asupra 
unui anumit medicament sau a unei clase 
terapeutice de medicamente, cu 
menţionarea indicaţiilor terapeutice sau a 
simptomelor;

Or. en
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Justificare

Recomandarea medicamentelor pe baza simptomelor asociate bolilor poate încuraja 
autodiagnosticarea, automedicaţia şi consumul inutil de medicamente.

Amendamentul 85
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – liniuţa 7a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 86 alineatul (1), se 
adaugă următoarea liniuţă:
– atragerea atenţiei publicului larg 

asupra unui anumit medicament sau a 
unei clase terapeutice de medicamente, cu 
menţionarea indicaţiilor terapeutice sau a 
manifestărilor şi simptomelor;

Or. en

Justificare

Recomandarea medicamentelor pe baza manifestărilor şi simptomelor asociate bolilor poate 
încuraja autodiagnosticarea, automedicaţia şi consumul inutil de medicamente. Trebuie luate 
măsuri pentru a preveni acest lucru.

Amendamentul 86
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- etichetarea şi prospectele însoţitoare, care 
fac obiectul dispoziţiilor titlului V;

- etichetarea care cel puţin specifică 
întotdeauna denumirea internaţională 
nebrevetată şi prospectele însoţitoare, care 
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fac obiectul dispoziţiilor titlului V;

Or. en

Justificare

Denumirea internaţională nebrevetată (DIN), respectiv denumirea substanţei active al cărei 
radical comun identifică clasa terapeutică din care face parte substanţa, ar trebui utilizată 
sistematic pentru a permite pacienţilor să acţioneze în cunoştinţă de cauză (contribuie la 
sensibilizarea pacienţilor cu privire la substanţa activă pe care o utilizează).

Amendamentul 87
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- corespondenţa, eventual însoţită de 
materiale de natură nepublicitară, 
necesară pentru a răspunde la o 
întrebare specifică, inclusiv a 
organizaţiilor media, privind un anumit 
medicament;

Or. en

Justificare

Este important să se menţină posibilitatea de a purta „corespondenţa necesară pentru a 
răspunde la o întrebare specifică privind un anumit medicament” pentru a permite 
organizaţiilor profesionale de pacienţi, de exemplu, să aibă acces la informaţiile ştiinţifice pe 
care le solicită.

Amendamentul 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- corespondenţa, eventual însoţită de 
materiale de natură nepublicitară, 
necesară pentru a răspunde la o 
întrebare specifică privind un anumit 
medicament;

Or. en

Amendamentul 89
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- corespondenţa, eventual însoţită de 
materiale de natură nepublicitară, 
necesară pentru a răspunde la o 
întrebare specifică privind un anumit 
medicament;

Or. en

Justificare

Reintegrarea textului din actualul text legislativ. Este preferabil să se clarifice în titlul VIII că 
nu este vorba de publicitate în acest caz.

Amendamentul 90
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- anunţurile cu caracter informativ şi 
materialele documentare cu privire la, de 
exemplu, schimbări ale ambalajului, 
atenţionări privind reacţiile adverse în 
cadrul precauţiilor generale de administrare 
a medicamentelor, cataloage comerciale şi 
liste de preţuri, cu condiţia să nu includă 
nicio informaţie cu privire la medicament;

- anunţurile cu caracter informativ şi 
materialele documentare cu privire la, de 
exemplu, disponibilitate, schimbări ale 
ambalajului, atenţionări privind reacţiile 
adverse în cadrul precauţiilor generale de 
administrare a medicamentelor, cataloage 
comerciale şi liste de preţuri, informaţii cu 
privire la riscul de mediu al 
medicamentului şi informaţii privind 
eliminarea medicamentelor neutilizate 
sau a deşeurilor provenite de la 
medicamente, precum şi referinţe la 
sisteme de colectare existente, cu condiţia 
să nu includă nicio informaţie cu privire la 
medicament şi să nu inducă sau să 
promoveze consumul acestuia; 

Or. en

Amendamentul 91
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- anunţurile cu caracter informativ şi 
materialele documentare cu privire la, de 
exemplu, schimbări ale ambalajului, 
atenţionări privind reacţiile adverse în 
cadrul precauţiilor generale de administrare 
a medicamentelor, cataloage comerciale şi
liste de preţuri, cu condiţia să nu includă 
nicio informaţie cu privire la medicament;

- anunţurile cu caracter informativ
(inclusiv anunţurile şi declaraţiile de tipul 
celor adresate organizaţiilor mass-media, 
fie ca răspuns la o întrebare directă, fie 
prin diseminarea unor astfel de informaţii 
prin intermediul conferinţelor sau al 
comunicatelor scrise şi al anunţurilor sau 
rapoartelor către deţinătorii de acţiuni 
şi/sau autorităţile de reglementare) şi 
materialele documentare cu privire la un 
medicament, referitoare, de exemplu, la
schimbări ale ambalajului, atenţionări 
privind reacţiile adverse în cadrul 
precauţiilor generale de administrare a 
medicamentelor, cataloage comerciale,
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liste de preţuri şi rambursare, cu condiţia
ca astfel de anunţuri şi materiale 
documentare să nu includă nicio 
informaţie promoţională cu privire la 
medicament;

Or. en

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare al directivei. Societăţile ar trebui să fie în continuare 
autorizate să furnizeze anumite informaţii. De exemplu, regulile de pe piaţa de acţiuni prevăd 
obligaţia societăţilor de a informa pe deplin investitorii cu privire la evoluţiile importante, în 
timp ce angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la schimbările care au loc în cadrul 
societăţii. Conceptul de „informaţie cu privire la medicament” ar putea desemna orice 
declaraţie, fie pozitivă, fie negativă, cu privire la proprietăţile unui produs şi ar putea duce la 
interzicerea involuntară a unor informaţii cu privire la reacţii adverse sau atenţionări.

Amendamentul 92
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- anunţurile cu caracter informativ şi 
materialele documentare cu privire la, de 
exemplu, schimbări ale ambalajului, 
atenţionări privind reacţiile adverse în 
cadrul precauţiilor generale de administrare 
a medicamentelor, cataloage comerciale şi 
liste de preţuri, cu condiţia să nu includă 
nicio informaţie cu privire la medicament;

- anunţurile cu caracter informativ şi 
materialele documentare cu privire la, de 
exemplu, informaţii privind riscul de 
mediu al medicamentului, disponibilitatea 
sa, schimbări ale ambalajului, atenţionări 
privind reacţiile adverse în cadrul 
precauţiilor generale de administrare a 
medicamentelor, cataloage comerciale şi 
liste de preţuri, cu condiţia să nu includă 
nicio informaţie cu privire la medicament
şi să nu inducă sau să promoveze 
consumul acestuia;

Or. en

Justificare

Articolul 86 alineatul (2) din actuala Directivă 2001/83/CE enumeră sursele specifice care 
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sunt exluse din definiţia „publicităţii”. Formularea actuală ridică problema definirii 
publicităţii şi a „informaţiilor” difuzate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. 
Numeroasele excepţii sugerate de Comisie pun grav în pericol obiectivitatea „informaţiilor”: 
publicitatea ar putea fi acoperită de facto de o definire prea largă a conceptului de 
„informaţii”. Prin urmare, este preferabil să se facă referire la „documentele” specifice 
elaborate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă, aşa cum sunt enumerate la titlul 
VIIIa.

Amendamentul 93
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informaţii referitoare la sănătatea umană 
sau boli umane, cu condiţia să nu existe 
nici o referire, nici măcar indirectă, la 
medicamente;

- informaţii referitoare la sănătatea umană 
sau boli umane, cu condiţia să se bazeze pe 
dovezi ştiinţifice şi să nu existe nicio
referire, nici măcar indirectă, la 
medicamente;

Or. en

Justificare

Informaţia trebuie să se bazeze pe criterii ştiinţifice.

Amendamentul 94
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informaţii referitoare la sănătatea umană 
sau boli umane, cu condiţia să nu existe 
nici o referire, nici măcar indirectă, la 
medicamente;

- informaţii referitoare la sănătatea umană 
sau boli umane, cu condiţia să nu existe 
nicio referire, nici măcar indirectă, la 
medicamente individuale;
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Or. en

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare al directivei. Societăţile ar trebui să fie în continuare 
autorizate să furnizeze anumite informaţii. De exemplu, regulile de pe piaţa de acţiuni prevăd 
obligaţia societăţilor de a informa pe deplin investitorii cu privire la evoluţiile importante, în 
timp ce angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la schimbările care au loc în cadrul 
societăţii. Conceptul de „informaţie cu privire la medicament” ar putea desemna orice 
declaraţie, fie pozitivă, fie negativă, cu privire la proprietăţile unui produs şi ar putea duce la 
interzicerea involuntară a unor informaţii cu privire la reacţii adverse sau atenţionări.

Amendamentul 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informaţii comunicate publicului larg de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă privind medicamente eliberate pe 
bază de reţetă care sunt supuse dispoziţiilor 
titlului VIIIa.

- informaţii privind medicamentele, care 
au fost aprobate de autorităţile 
competente din statele membre şi care au 
fost puse la dispoziţia publicului larg de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă în forma aprobată, referitoare la
medicamente eliberate pe bază de reţetă 
care sunt supuse dispoziţiilor titlului VIIIa.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile pacienţilor şi 
publicului larg).
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Amendamentul 96
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informaţii comunicate publicului larg de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă privind medicamente eliberate pe 
bază de reţetă care sunt supuse dispoziţiilor 
titlului VIIIa.

- documente aprobate oficial comunicate 
publicului larg de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă privind 
medicamente eliberate pe bază de reţetă 
care sunt supuse dispoziţiilor titlului VIIIa.

Or. en

Justificare

Orice informaţii care depăşesc sfera documentelor sau a informaţiilor oficiale menţionate la 
liniuţele precedente de la articolul 86 alineatul (2) trebuie să fie aprobate oficial înainte să 
poată fi puse la dispoziţie de societăţile farmaceutice.

Amendamentul 97
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informaţii comunicate publicului larg de 
către titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă privind medicamente eliberate pe 
bază de reţetă care sunt supuse 
dispoziţiilor titlului VIIIa.

- documente aprobate oficial cu privire la
medicamente eliberate pe bază de reţetă. 

Or. en

Justificare

Formularea actuală ridică problema definirii publicităţii şi a „informaţiilor” difuzate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. Excepţiile propuse de Comisie pun grav în 
pericol obiectivitatea informaţiilor, dat fiind că mesajele publicitare ar putea fi acoperite de o 
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definiţie prea largă a conceptului de „informaţie”. Prin urmare, este preferabil să se facă 
referire la documente specifice elaborate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
enumerate la titlul VIIIa. De asemenea, societăţilor ar trebui să li se permită să furnizeze în 
continuare anumite informaţii investitorilor şi angajaţilor lor, fără să se permită însă ca 
acestea să fie folosite abuziv (buzz marketing).

Amendamentul 98
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- anunţuri cu caracter informativ adresate 
investitorilor şi angajaţilor cu privire la 
evoluţii comerciale semnificative, cu 
condiţia ca acestea să nu fie utilizate 
pentru a promova produsul în rândul 
publicului larg;

Or. en

Justificare

Articolul 86 alineatul (2) din actuala Directivă 2001/83/CE enumeră sursele specifice care 
sunt exluse din definiţia „publicităţii”. Formularea actuală ridică problema definirii 
publicităţii şi a „informaţiilor” difuzate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. 
Numeroasele excepţii sugerate de Comisie pun grav în pericol obiectivitatea „informaţiilor”: 
publicitatea ar putea fi acoperită de facto de o definire prea largă a conceptului de 
„informaţii”. Prin urmare, este preferabil să se facă referire la „documentele” specifice 
elaborate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă, aşa cum sunt enumerate la titlul 
VIIIa.

Amendamentul 99
Gilles Pargneaux

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

(1a) La articolul 86, se introduce 
următorul alineat:
„(2a) Atunci când se acordă exceptări de 
la cerinţele referitoare la publicitate 
prevăzute la alineatul (2), titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
orice parte terţă care acţionează în 
numele acestuia sunt identificaţi ca 
atare.” 

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar pentru public faptul că informaţiile sunt puse la dispoziţie de către 
societatea farmaceutică; în cazul în care informaţiile sunt puse la dispoziţie de către o parte 
terţă, trebuie, de asemenea, să fie clar faptul că această parte terţă acţionează în numele 
societăţii farmaceutice.

Amendamentul 100
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 86, se introduce 
următorul alineat:
„(2a) Atunci când se acordă o exceptare 
de la cerinţele referitoare la publicitate 
prevăzute la alineatul (2), titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
orice parte terţă care acţionează în 
numele acestuia sunt identificaţi ca 
atare.” 

Or. en
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Justificare

Trebuie să fie clar pentru public faptul că informaţiile sunt puse la dispoziţie de către 
societatea farmaceutică; în cazul în care informaţiile sunt puse la dispoziţie de către o parte 
terţă, trebuie, de asemenea, să fie clar faptul că această parte terţă acţionează în numele 
societăţii farmaceutice.

Amendamentul 101
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La articolul 86 se introduce 
următorul alineat:
„(2b) În acest sens, se include declaraţia 
«Conflict de interese: Aceste informaţii au 
fost elaborate şi difuzate de [numele 
societăţii], care este producătorul 
[denumirea medicamentului]».”

Or. en

Justificare

O declaraţie standard ajută la identificarea cu uşurinţă a informaţiilor puse la dispoziţie de o 
societate farmaceutică sau în numele acesteia. Este important ca declaraţia să înceapă cu 
cuvintele „Conflict de interese” pentru a preveni utilizarea abuzivă a acesteia. În caz contrar, 
ar fi percepută ca o garanţie de calitate sau ar putea fi utilizată pentru promovarea imaginii 
societăţii farmaceutice.

Amendamentul 102
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 88 alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Este permisă publicitatea destinată 
publicului larg¸ cu excepţia publicităţii
prin televiziune, numai pentru acele 
medicamente care, prin compoziţie şi 
scop, sunt destinate şi concepute pentru 
a fi utilizate fără intervenţia unui medic 
în scopul diagnosticării sau pentru 
prescrierea ori monitorizarea 
tratamentului, cu sfatul farmacistului, în 
cazul în care este necesar.”

Or. en

Justificare

Ar trebui interzisă publicitatea la televizor pentru medicamentele care nu se eliberează pe 
bază de reţetă. Prin acest gen de publicitate se urmăreşte doar stimularea consumului 
produsului respectiv. Durata scurtă a clipurilor publicitare difuzate la TV nu permite 
furnizarea informaţiilor relevante şi a avertismentelor adecvate.

Amendamentul 103
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 88 alineatul (4) se înlocuieşte 
cu următorul text:

(2) Articolul 88 alineatul (4) se elimină.

„(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică campaniilor de vaccinare şi 
altor campanii în interesul sănătăţii 
publice, efectuate de către societăţile din 
domeniu şi aprobate de autorităţile 
competente ale statelor membre.”;

Or. en
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Justificare

Legislaţia actuală limitează posibilitatea de a desfăşura campanii publice de „informare” la 
campaniile de vaccinare. Acest principiu s-a dovedit deja a fi îndoielnic (informaţiile provin 
dintr-o singură parte). Noua formulare ar permite industriei să desfăşoare campanii pe orice 
temă „în interesul sănătăţii publice”. Acest lucru este inacceptabil. Numai autorităţile 
competente ar trebui să fie autorizate să desfăşoare campanii de sănătate publică. Legea 
permite deja industriei să ofere informaţii cu privire la sănătatea publică, cu condiţia să nu 
existe nicio referinţă la medicamente [articolul 86 alineatul (2) a treia liniuţă].

Amendamentul 104
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 88 alineatul (4) se înlocuieşte 
cu următorul text:

eliminat

„(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică campaniilor de vaccinare şi 
altor campanii în interesul sănătăţii 
publice, efectuate de către societăţile din 
domeniu şi aprobate de autorităţile 
competente ale statelor membre.”

Or. en

Justificare

Noua formulare a articolului 88 alineatul (4) acordă posibilitatea industriei de a desfăşura 
campanii de sensibilizare în legătură cu diverse boli, pe orice temă şi „în interesul sănătăţii 
publice”.  Legislaţia existentă limitează această posibilitate la campaniile de vaccinare. 
Modificarea propusă a legislaţiei poate conduce la fenomenul de „boli inventate”, care 
prezintă riscuri majore pentru sănătatea publică. În plus, legislaţia existentă acordă deja 
societăţilor posibilitatea de a desfăşura campanii pe teme de sănătate (pentru depistarea 
cancerului, de exemplu), cu condiţia să nu se facă referire la vreun medicament. 
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Amendamentul 105
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 88 alineatul (4) se înlocuieşte 
cu următorul text: 

eliminat

“(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică campaniilor de vaccinare şi 
altor campanii în interesul sănătăţii 
publice, efectuate de către societăţile din 
domeniu şi aprobate de autorităţile 
competente ale statelor membre.”

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei elimină interdicţia referitoare la publicitate în contextul campaniilor de 
sensibilizare în legătură cu diverse boli aprobate de statele membre. Această interdicţie nu 
este necesară şi poate conduce la fenomenul de „boli inventate”. În plus, legislaţia existentă 
acordă deja companiilor posibilitatea de a desfăşura campanii pe teme de sănătate (de 
exemplu, depistarea cancerului).

Amendamentul 106
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
2001//83/EC
 Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 88 alineatul (4) se înlocuieşte 
cu următorul text:

eliminat

“(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică campaniilor de vaccinare şi 
altor campanii în interesul sănătăţii 
publice, efectuate de către societăţile din 
domeniu şi aprobate de autorităţile 
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competente ale statelor membre.”

Or. en

Justificare

Excluderea generală a „altor tipuri de campanii” de la aplicarea intedicţiei privind 
publicitatea destinată direct consumatorilor prezintă riscul inerent ca, în viitor, campaniile 
de publicitate care se referă la medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă să fie 
deghizate drept „campanii în interesul sănătăţii publice” pentru a ajunge la pacienţi. 
Dovezile recente în ceea ce priveşte abuzurile, un exemplu fiind campania agresivă de 
publicitate pentru vaccinul anti-HPV Gardasil, reprezintă un argument împotriva excluderii 
vaccinurilor de la aplicarea intedicţiei privind publicitatea destinată direct consumatorilor. O 
alternativă care ar trebui aplicată este înlocuirea promovării vaccinurilor cu campaniile în 
interesul sănătăţii publice desfăşurate de autorităţile din domeniul sănătăţii.

Amendamentul 107
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice, 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii de informare în interesul 
sănătăţii publice, efectuate de către 
societăţile din domeniu, în cazul în care
autorităţile naţionale consideră că există 
un risc grav.

Or. en

Justificare

Este necesar ca autorităţile naţionale să ateste faptul că există un risc grav înainte de 
începerea oricăror campanii.
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Amendamentul 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice, 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare în 
interesul sănătăţii publice, efectuate de 
către societăţile din domeniu şi aprobate de 
autorităţile competente ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 109
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice,
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare 
desfăşurate în interesul sănătăţii publice şi 
aprobate de autorităţile competente din 
statele membre.

Or. fr

Justificare

Formularea propusă de Comisia Europeană este mult prea vagă şi deschide calea 
desfăşurării de campanii pe orice temă legată de sănătatea publică.
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Amendamentul 110
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 94, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) În cazul în care medicamentele sunt 
promovate în mod direct sau indirect de 
către un titular al autorizaţiei de 
introducere pe piaţă sau de către o terţă 
parte acţionând în numele său sau 
urmând instrucţiunile sale unor persoane 
calificate să le prescrie sau să le 
elibereze, persoanelor în cauză nu li se 
pot furniza, oferi sau promite cadouri, 
avantaje pecuniare sau beneficii în 
natură [...].”

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să fie permise cadouri sau alte avantaje de orice tip, întrucât dovezile acumulate 
în urma cercetărilor indică faptul că instinctul de a oferi un alt avantaj în schimbul celui 
primit exercită o influenţă importantă asupra comportamentului, chiar şi când este vorba 
despre cadouri simbolice.

Amendamentul 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 -a (nou), a se introduce înainte de articolul 100a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 -a
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Statele membre şi Comisia Europeană 
sprijină furnizarea de informaţii 
independente privind medicamentele către 
publicul larg. În acest scop, statele 
membre prezintă un program naţional de 
informare a pacienţilor în urma 
consultării cu părţile interesate, cum ar fi 
practicienii din domeniul medicinei şi 
organizaţiile de pacienţi. Informaţiile sunt 
prezentate atât în format electronic, cât şi 
în format tipărit. Comisia oferă asistenţă 
şi organizează schimbul de bune practici.
Statele membre şi Comisia oferă sprijin 
financiar centrelor independente de 
informare privind medicamentele, 
încurajează elaborarea de programe 
educaţionale independente, continue 
pentru practicienii din domeniul 
medicinei, precum şi dezvoltarea 
capacităţilor de evaluare critică ale 
acestora.

Or. en

Amendamentul 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 -aa (nou), a se introduce înainte de articolul 100a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 -aa
Statele membre se asigură că informaţiile 
obligatorii, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 100b alineatul (1), sunt puse la 
dispoziţie prin intermediul site-urilor 
internet naţionale consacrate sănătăţii în 
limba sau limbile oficiale ale statului 
membru în care este înregistrat site-ul în 
cauză.
Aceste site-uri sunt monitorizate de către 
autorităţile competente din statele 
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membre sau de către un organism 
desemnat de către autoritatea competentă, 
în conformitate cu articolul 100g. Site-
urile sunt administrate şi gestionate în 
cooperare cu părţile interesate, cum ar fi 
practicienii din domeniul medicinei şi 
organizaţiile de pacienţi.
Informaţiile prezintă atât avantajele, cât 
şi riscurile, într-un mod descriptiv şi clar, 
uşor de înţeles de către pacient şi includ o 
hiperlegătură spre site-ul naţional 
consacrat siguranţei medicamentelor. 
Site-urile internet oferă pacienţilor 
informaţiile obligatorii privind toate 
medicamentele disponibile în statul 
membru respectiv, atât cele aprobate la 
nivel central de Agenţia Europeană 
pentru Medicamente, cât şi cele aprobate 
la nivel local în statul membru respectiv.
Site-urile internet trebuie să includă, de 
asemenea, informaţii generale privind 
tratamentul medicamentos şi 
nemedicamentos al diverselor boli, 
inclusiv al bolilor rare, pentru a promova 
un nivel ridicat de sănătate publică.
Acestea pot include, de asemenea, alte 
informaţii, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 100b alineatul (2) şi definite în 
orientările Comisiei privind informaţiile 
care sunt permise.

Or. en

Amendamentul 113
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţie, pe site-ul său internet, fie 
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parte, către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII.

direct fie indirect printr-o terţă parte, 
documente oficiale referitoare la 
medicamente autorizate eliberate pe bază 
de reţetă în limbile oficiale ale statelor 
membre în care acestea sunt autorizate.

Statele membre permit, de asemenea, 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă să pună la dispoziţie, pe site-ul său 
internet, informaţii referitoare la 
medicamente autorizate eliberate pe bază 
de reţetă, astfel cum sunt enumerate la 
articolul 86 alineatul (2).

Atunci când se pun la dispoziţie astfel de 
informaţii, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi orice terţă parte 
care acţionează în numele acestuia sunt 
identificaţi în mod clar.

Or. en

Justificare

Societăţilor farmaceutice ar trebui să li se permită să publice doar documente oficiale sau 
documente care intră sub incidenţa articolului 86 alineatul (2).

Amendamentul 114
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 

(1) Fără a aduce atingere rolului 
important jucat de autorităţile naţionale 
competente şi de practicienii din domeniul 
medicinei în informarea pacienţilor şi a 
publicului larg cu privire la 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă,
statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
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drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că autorităţile naţionale competente şi practicienii din 
domeniul medicinei reprezintă principala şi cea mai importantă sursă de informaţii fiabile şi 
obiective privind medicamentele pentru pacienţi şi publicul larg. Titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă pot oferi informaţii suplimentare, dar nu se pot substitui autorităţilor 
naţionale competente şi practicienilor din domeniul medicinei.

Amendamentul 115
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu.
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţie, fie direct fie indirect printr-o 
terţă parte care este identificată ca având 
rolul de a acţiona în numele titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
documente aprobate oficial sau anunţuri 
cu caracter faptic sau informativ către 
publicul larg sau către cetăţeni, referitoare 
la medicamente autorizate eliberate pe 
bază de reţetă care sunt conforme cu 
dispoziţiile prezentului titlu.

Or. en
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Justificare

Directiva ar trebui să se concentreze asupra dreptului pacienţilor de a avea acces la 
informaţii fiabile. Formularea actuală ridică problema definirii publicităţii şi a 
„informaţiilor” difuzate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. Pentru asigurarea 
clarităţii, este aşadar preferabil să se facă referire la „documente aprobate oficial sau 
anunţuri cu caracter faptic sau informativ”, astfel cum sunt enumerate la titlul VIIIa.

Amendamentul 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţie, fie direct fie indirect printr-o 
terţă parte care acţionează în numele 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii care au fost aprobate de către 
autorităţile competente despre 
medicamente autorizate eliberate pe bază 
de reţetă cu condiţia ca aceste informaţii 
şi modul de furnizare a acestora să fie
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII. Atunci când aceste informaţii sunt 
puse la dispoziţie, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi orice terţă parte 
sunt identificaţi, iar orice terţă parte care 
acţionează în numele titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă este 
identificată în mod clar ca atare.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
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medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi publicului larg de către titularii 
de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume pacienţii/publicul 
au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, şi anume titularii 
de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile pacienţilor şi publicului larg).

Amendamentul 117
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii care au fost aprobate oficial de 
către autorităţile naţionale sau europene 
competente despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII. Atunci când aceste informaţii sunt 
puse la dispoziţie, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi orice terţă parte 
sunt identificaţi, iar orice terţă parte care 
acţionează în numele titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă este 
identificată în mod clar ca atare.

Or. en

Justificare

Informaţiile furnizate de titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă sau de terţe părţi în 
numele acestora către pacienţi şi către publicul larg ar trebui să fie validate de autorităţile 
naţionale de reglementare şi ar trebui să facă obiectul unor mecanisme de control robuste, 
care să implice sancţiuni financiare aplicate de către autorităţile de reglementare naţionale 
şi europene. Sursele de informare ar trebui să fie întotdeauna dezvăluite.



PE441.215v01-00 68/191 AM\817858RO.doc

RO

Amendamentul 118
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o 
terţă parte, către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII.

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţie publicului larg sau cetăţenilor
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

Or. en

Justificare

Este important ca titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă care doreşte să informeze 
publicul în legătură cu produsul său să facă acest lucru în mod direct, pentru a preveni 
problemele legate de atribuirea responsabilităţii în cazul unei încălcări a legislaţiei.

Amendamentul 119
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Practicienii din domeniul medicinei 
care furnizează informaţii privind 
produse farmaceutice sau dispozitive 
medicale în timpul unui eveniment public, 
în format tipărit şi/sau prin mijloace de 
radiodifuziune şi televiziune, îşi declară 
public interesele, adică orice legături 
financiare cu titularii de autorizaţii de 
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introducere pe piaţă sau cu terţe părţi 
care acţionează în numele acestora. 
Această obligaţie se referă, de asemenea, 
la furnizarea de servicii de consiliere sau 
consultanţă tehnică cu privire la 
produsul/produsele în cauză.

Or. en

Amendamentul 120
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul titlu nu reglementează 
următoarele:

eliminat

(a) informaţii referitoare la sănătatea 
umană sau boli umane, cu condiţia să nu 
existe nici o referire, nici măcar indirectă, 
la medicamente;
(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinei 
pentru a fi distribuite pacienţilor.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consecvenţa şi coerenţa cu obiectivele declarate ale propunerii şi pentru a 
garanta mai bine faptul că informaţiile furnizate nu sunt de natură promoţională, dispoziţiile 
care figurează la literele (a) şi (b) din cuprinsul directivei ar trebui să intre sub incidenţa 
titlului VIII.

Amendamentul 121
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţii referitoare la sănătatea 
umană sau boli umane, cu condiţia să nu 
existe nici o referire, nici măcar indirectă, 
la medicamente;

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziţie este redundantă, întrucât este inclusă în articolul 86 alineatul (2).

Amendamentul 122
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţii referitoare la sănătatea 
umană sau boli umane, cu condiţia să nu 
existe nici o referire, nici măcar indirectă, 
la medicamente;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerenţa textului, în special claritatea dispoziţiilor de la titlul VIII şi titlul 
VIIIa în ansamblul lor, această prevedere („informaţiile” referitoare la sănătatea umană sau 
boli umane) ar trebui să fie considerate, în continuare, drept o exceptare de la interdicţia 
referitoare la publicitate [articolul 86 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE existentă în 
versiunea consolidată] şi ar trebui să intre sub incidenţa titlului VIII.

Amendamentul 123
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinei 
pentru a fi distribuite pacienţilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Materialele furnizate practicienilor din domeniul medicinei de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă în scopul distribuţiei către pacienţi nu ar trebui să fie excluse din 
cuprinsul titlului „Informaţii pentru publicul larg asupra medicamentelor eliberate pe bază 
de reţetă”: nu există niciun motiv pentru care acestea nu ar trebui să fie monitorizate. 
Practicienii din domeniul medicinei nu ar trebui să fie folosiţi drept distribuitori de materiale 
publicitare.

Amendamentul 124
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinei 
pentru a fi distribuite pacienţilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Materialele tipărite furnizate practicienilor din domeniul medicinei pentru a fi distribuite 
pacienţilor ar trebui să respecte aceleaşi criterii ca şi celelalte mijloace de difuzare a 
informaţiilor. Prin urmare, ar trebui ca şi acest tip de materiale să facă obiectul prezentului 
titlu. Practicienii din domeniul medicinei ar putea fi şi ei influenţaţi de materiale care conţin 
mesaje publicitare. Nu există niciun motiv obiectiv pentru care materialele oferite de 
companii practicienilor din domeniul medicinei pentru a fi distribuite pacienţilor nu ar trebui 
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să facă obiectul dispoziţiilor de la prezentul titlu.

Amendamentul 125
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinei 
pentru a fi distribuite pacienţilor.

(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinei.

Or. en

Justificare

Este inacceptabil să se excludă materialele pe care titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă le furnizează pacienţilor prin intermediul practicienilor din domeniul medicinei. Acest 
titlu poate exclude, prin urmare, doar materialele care sunt furnizate exclusiv practicienilor 
din domeniul medicinei.

Amendamentul 126
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ (inclusiv anunţurile sau 
declaraţiile adresate organizaţiilor mass-
media, fie ca răspuns la o întrebare 
directă, fie prin diseminarea unor astfel 
de informaţii prin intermediul 
conferinţelor sau al comunicatelor sau 
anunţurilor scrise sau al rapoartelor către 
acţionari şi/sau autorităţile de 
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reglementare) şi materiale de referinţă cu 
privire la un medicament, referitoare, de 
exemplu, la schimbări ale ambalajului, 
atenţionări privind reacţiile adverse în 
cadrul precauţiilor generale de 
administrare a medicamentelor, cataloage 
comerciale, liste de preţuri şi rambursare, 
cu condiţia ca acestea să nu vizeze 
promovarea unui anumit medicament;

Or. en

Justificare

Acest amendament se înscrie în linia amendamentului la articolul 86 alineatul (2) şi vizează 
clarificarea domeniului de aplicare al directivei. Titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă ar trebui să fie autorizaţi să furnizeze anumite informaţii. Regulile pieţei bursiere 
prevăd obligaţia societăţilor de a informa pe deplin investitorii cu privire la evoluţiile 
importante, în timp ce angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la schimbările care au loc 
în cadrul societăţii. Această specificare este necesară pentru a permite furnizarea corectă a 
unor astfel de informaţii.

Amendamentul 127
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100a – punctul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) materiale furnizate practicienilor din 
domeniul medicinei pentru propriul uz.

Or. en

Justificare

Trebuie garantat faptul că informaţiile furnizate practicienilor din domeniul medicinei pentru 
propriul uz nu fac obiectul dispoziţiilor directivei.
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Amendamentul 128
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100aa
Autorităţile naţionale competente, în 
colaborare cu industria farmaceutică, 
practicienii din domeniul medicinei şi 
organizaţiile de pacienţi organizează 
campanii de informare, având drept scop 
îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de 
sănătate ale publicului larg sau ale 
cetăţenilor sau promovarea unui stil de 
viaţă sănătos. Aceste campanii de 
informare ar putea acoperi, printre altele, 
aspecte precum riscurile legate de 
medicamentele falsificate, utilizarea 
raţională a medicamentelor, drepturile 
pacienţilor atunci când aceştia iau parte 
la studiile clinice sau buna guvernanţă 
(transparenţa, posibilele conflicte de 
interese). Aceste campanii nu includ nicio 
informaţie promoţională cu privire la 
produse.

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună protecţie a sănătăţii umane, campaniile de informare având drept scop 
îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de sănătate, iniţiate de autorităţile naţionale, ar putea fi 
extrem de utile şi benefice pentru pacienţi. Pentru a spori calitatea acestor campanii de 
informare şi a garanta recepţionarea lor eficientă de către pacienţi, autorităţile naţionale ar 
trebui să ia în considerare experienţa în domeniu a industriei farmaceutice, a practicienilor 
din domeniul medicinei şi a organizaţiilor de pacienţi.
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Amendamentul 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – partea introductivă şi litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informaţii privind
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia:
(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente;

Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă pune la dispoziţia publicului larg 
sau a membrilor acestuia, în ceea ce 
priveşte medicamentele autorizate eliberate 
pe bază de reţetă, rezumatul 
caracteristicilor produsului, eticheta şi 
prospectul însoţitor al medicamentului, 
astfel cum au fost aprobate de autorităţile 
competente, precum şi versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente. O 
sinteză a informaţiilor despre medicament 
însoţeşte prospectul însoţitor al 
medicamentului. Informaţiile furnizate în 
sinteza informaţiilor despre medicament 
sunt prezentate într-o formă uşor lizibilă, 
care să iasă în evidenţă şi să se distingă 
cu uşurinţă în raport cu restul textului. 
Această sinteză a informaţiilor despre 
medicament conţine o scurtă descriere a 
datelor necesare privind medicamentul 
respectiv, pentru a permite pacientului să 
înţeleagă utilitatea şi posibilele riscuri ale 
medicamentului şi să utilizeze 
medicamentul în condiţii de siguranţă şi 
în mod adecvat. Aceasta conţine, de 
asemenea, un scurt rezumat al 
rezultatelor studiilor clinice. Înainte de a 
fi pusă la dispoziţie, sinteza informaţiilor 
despre medicament este aprobată de 
autorităţile competente, iar înainte de 
aprobare se organizează o audiere 
corespunzătoare a organizaţiilor de 
pacienţi, pentru a garanta că sinteza are o 
formă adecvată pentru uzul pacienţilor. 
Aceste informaţii sunt puse la dispoziţie 
atât în format electronic, cât şi în format 
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tipărit, în toate limbile UE, precum şi într-
un format accesibil persoanelor cu 
dizabilităţi.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile pacienţilor şi 
publicului larg).

Amendamentul 130
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informaţii privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia:

Următoarele documente privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi puse la dispoziţie de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia:

Or. en

Justificare

Formularea actuală ridică întrebări în legătură cu definiţia publicităţii şi a informaţiei. Este, 
aşadar, preferabil să se facă referire la „documente”.

Amendamentul 131
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informaţii privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia:

Următoarele documente privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi puse la dispoziţie de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia.

Or. en

Justificare

În timp ce autorităţile competente ar trebui să fie obligate să pună la dispoziţie anumite 
informaţii, acest lucru ar trebui să fie opţional pentru titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă.

Amendamentul 132
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informaţii privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia:

Următoarele tipuri de informaţii privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi puse la dispoziţie de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia, 
prin intermediul site-ului internet al 
acestuia:

Or. en

Amendamentul 133
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a



PE441.215v01-00 78/191 AM\817858RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente;

a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente. Aceste informaţii 
ar trebui prezentate sub forma unei liste, 
în ordine alfabetică sau în funcţie de 
clasa terapeutică şi nu ar trebui să fie 
însoţite de imagini sau de informaţii 
suplimentare. Rezumatul ar trebui să 
includă o declaraţie privind 
disponibilitatea informaţiilor sus-
menţionate pe site-ul internet al autorităţii 
naţionale competente şi pe cel al Agenţiei 
Europene pentru Medicamente. 
Documentele ar trebui să fie puse la 
dispoziţie într-un format pdf care să 
reprezinte în mod fidel informaţiile 
aprobate oficial furnizate de autorităţile 
competente.

Or. en

Amendamentul 134
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente;

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente.
Aceste informaţii ar trebui prezentate sub 
forma unei liste, în ordine alfabetică sau 
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în funcţie de clasa terapeutică, şi nu ar 
trebui să fie însoţite de imagini sau de 
informaţii suplimentare, cu excepţia unei 
declaraţii privind disponibilitatea 
informaţiilor sus-menţionate pe site-ul 
internet al autorităţii naţionale 
competente sau pe cel al Agenţiei 
Europene pentru Medicamente.
Aceste informaţii ar trebui să fie puse la 
dispoziţie într-un format pdf care să 
reprezinte în mod fidel informaţiile 
aprobate oficial furnizate de autorităţile 
competente.

Or. en

Justificare

Informaţiile aprobate oficial ar trebui să fie disponibile în aceeaşi măsură în toate statele 
membre. Pentru ca acestea să nu fie utilizate în scopuri promoţionale, trebuie garantat faptul 
că sunt prezentate într-un mod neutru. Informaţiile furnizate ar trebui să fie identice cu cele 
aprobate oficial, iar cetăţenii ar trebui informaţi cu privire la faptul că aceleaşi informaţii 
sunt disponibile, de asemenea, pe site-urile internet ale autorităţilor competente care 
furnizează informaţii privind toate produsele, nu doar privind cele ale societăţii farmaceutice 
în cauză.

Amendamentul 135
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente;

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul destinat pacienţilor, 
astfel cum au fost aprobate de autorităţile 
competente, precum şi versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente; 
versiunea accesibilă în mod public a 
raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente. Aceste informaţii 
ar trebui puse la dispoziţie în egală 
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măsură în toate statele membre, atât în 
format electronic, cât şi în format tipărit, 
precum şi într-un format accesibil 
persoanelor cu dizabilităţi. Organizaţiile 
de pacienţi sunt implicate în elaborarea 
acestor informaţii şi în punerea acestora 
la dispoziţia pacienţilor.

Or. en

Justificare

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Amendamentul 136
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente;

(a) cel mai recent rezumat al
caracteristicilor produsului, eticheta şi 
prospectul însoţitor al medicamentului, 
astfel cum au fost aprobate de autorităţile 
competente, precum şi versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se precizeze în mod explicit faptul că numai cele mai recente informaţii pot fi 
puse la dispoziţie.
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Amendamentul 137
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului şi din versiunea 
accesibilă în mod public a raportului de 
evaluare întocmit de autorităţile 
competente, dar care se prezintă într-un 
mod diferit;

eliminat

Or. en

Justificare

O versiune reformulată a prospectului destinat pacienţilor riscă să se îndepărteze de la 
original - ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe îmbunătăţirea inteligibilităţii 
prospectului oficial destinat pacienţilor.

Amendamentul 138
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului şi din versiunea 
accesibilă în mod public a raportului de 
evaluare întocmit de autorităţile 
competente, dar care se prezintă într-un 

eliminat
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mod diferit;

Or. fr

Justificare

Trebuie evitată o prezentare parţială a rezumatului caracteristicilor produsului sau a 
prospectului însoţitor. În plus, o prezentare sub forme diferite riscă să creeze şi mai multă 
confuzie pentru pacient.

Amendamentul 139
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului şi din versiunea 
accesibilă în mod public a raportului de 
evaluare întocmit de autorităţile 
competente, dar care se prezintă într-un 
mod diferit;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare informaţiile în „stil liber”.

Amendamentul 140
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului şi din versiunea 
accesibilă în mod public a raportului de 
evaluare întocmit de autorităţile 
competente, dar care se prezintă într-un 
mod diferit;

eliminat

Or. en

Amendamentul 141
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului şi din versiunea 
accesibilă în mod public a raportului de 
evaluare întocmit de autorităţile 
competente, dar care se prezintă într-un 
mod diferit;

eliminat

Or. en

Justificare

Datele ştiinţifice aparţin publicului şi ar trebui să fie puse la dispoziţia cercetătorilor 
independenţi care doresc să le analizeze, pentru a permite detectarea în timp util a riscurilor 
la adresa securităţii. Nu este eficient să se permită industriei farmaceutice să redacteze 
documente folosind doar anumite elemente din rezumatul caracteristicilor produsului şi să 
producă un prospect în „stil liber”.  Existenţa a două tipuri de prospecte – unul aprobat 
oficial, iar celălalt rescris de către producător – ar putea fi, de asemenea, o sursă de
confuzie, întrucât va conduce la difuzarea de informaţii promoţionale cu privire la 
medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă şi la sarcini administrative pentru 
autorităţile din domeniul sănătăţii.
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Amendamentul 142
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului şi din versiunea 
accesibilă în mod public a raportului de 
evaluare întocmit de autorităţile 
competente, dar care se prezintă într-un 
mod diferit;

eliminat

Or. en

Justificare

Se depun eforturi considerabile de către autorităţile naţionale şi europene (consultarea EMA 
privind formatul prospectului însoţitor al medicamentului) şi de către Comisie (propunerea 
privind farmacovigilenţa) pentru a îmbunătăţi prospectele însoţitoare ale medicamentelor. 
Societăţile farmaceutice investesc, de asemenea, în crearea unor prospecte însoţitoare ale 
medicamentelor mai accesibile pentru consumatori, prin efectuarea de sondaje în rândul 
consumatorilor.  Este necesar să se amelioreze informaţiile aprobate oficial şi ca acestea să 
devină mai uşor accesibile, dar nu este necesar să se utilizeze resurse suplimentare pentru 
producerea şi monitorizarea unui prospect în „stil liber”. Existenţa a două prospecte – unul 
aprobat oficial, iar celălalt „în stil liber” – ar fi o sursă de confuzie pentru consumatori.

Amendement 143
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
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eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit care 
este inteligibil pentru publicul larg sau 
cetăţeni, fără a compromite calitatea şi 
fiabilitatea informaţiilor. Motivul de 
prezentare a informaţiilor într-un mod 
diferit trebuie justificat cu claritate;

Or. en

Justificare

Este necesar să se sublinieze faptul că informaţiile ar trebui prezentate într-un limbaj comun, 
păstrând în acelaşi timp calitatea acestora. În plus, având în vedere faptul că aceste 
informaţii există deja şi sunt prezentate într-un anumit fel, ar trebui să existe un motiv 
întemeiat pentru a le prezenta într-un mod diferit, pentru a evita crearea de confuzii.

Amendement 144
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod accesibil 
pacienţilor, fără a aduce atingere 
caracterului cuprinzător şi imparţial al 
informaţiilor puse la dispoziţie;

Or. en

Justificare

Îmbunătăţirea prospectului însoţitor al medicamentului este esenţială pentru o mai bună 
informare a pacienţilor şi a publicului larg privind medicamentele. Cu toate acestea, 
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permiterea prezentării informaţiilor cheie într-un mod diferit de către titularii de autorizaţii 
de introducere pe piaţă ar putea crea confuzie în rândul pacienţilor şi publicului larg şi ar 
putea permite titularilor de autorizaţii de introducere pe piaţă să furnizeze informaţii 
denaturate (de exemplu, omiterea unor informaţii, evidenţierea beneficiilor aduse de un 
medicament şi minimalizarea riscurilor). Prin urmare, este esenţial să se sublinieze faptul că 
informaţiile pot fi puse la dispoziţie într-un mod mai accesibil pentru pacienţi, câtă vreme 
acest lucru nu aduce atingere calităţii informaţiilor puse la dispoziţie.

Amendement 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod inteligibil 
pentru publicul larg sau cetăţeni, fără a 
compromite calitatea sau fiabilitatea 
informaţiilor;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se precizeze clar că prezentarea informaţiei într-un mod diferit trebuie să 
sporească capacitatea pacienţilor de a înţelege mai bine informaţiile, având drept scop să 
facă informaţiile mai accesibile pacienţilor.

Amendement 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente;

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se permită industriei farmaceutice să redacteze prospecte în „stil liber”, care 
ar face posibilă prezentarea unor informaţii selective şi ar crea situaţia în care circulă două 
tipuri de prospecte: cel aprobat oficial şi versiunea în „stil liber”. În schimb, prospectul 
aprobat oficial ar trebui să fie îmbunătăţit şi să fie redactat într-o formă mai accesibilă 
pentru pacienţi. În special, articolul 59 din directivă, care precizează conţinutul prospectului 
însoţitor al medicamentului, ar trebui să fie optimizat, pentru a îmbunătăţi calitatea şi 
claritatea etichetării şi a prospectului însoţitor al medicamentului.

Amendement 147
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prospectul însoţitor al 
medicamentului;

Or. en

Justificare

Este ineficient să se permită industriei farmaceutice să elaboreze documente folosind numai 
unele dintre elementele rezumatului caracteristicilor produsului, fără să existe o legătură cu 
celelalte elemente necesare pentru a înţelege aceste documente, producând un prospect în 
„stil liber”. Existenţa a două tipuri de prospecte aflate în circulaţie – unul aprobat oficial, 
iar celălalt rescris de către producător – ar putea fi, de asemenea, o sursă de confuzie. Riscul 
este acela că se va ajunge la difuzarea publică de informaţii promoţionale cu privire la 
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medicamente şi la sarcini administrative pentru autorităţile din domeniul sănătăţii. 

Amendement 148
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare 
la reacţiile adverse;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat este redundant, întrucât articolul 86 din Directiva 2001/83/CE în vigoare 
acoperă deja „anunţurile cu caracter informativ [...] cu condiţia să nu includă afirmaţii 
publicitare” (amendamentul 11 propune adăugarea de „informaţii privind riscul de mediu al 
medicamentului”). Este important să se păstreze menţiunea „cu condiţia să nu includă 
afirmaţii publicitare”, în vederea menţinerii interdicţiei privind publicitatea destinată direct 
consumatorilor.

Amendement 149
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 

eliminat



AM\817858RO.doc 89/191 PE441.215v01-00

RO

de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare 
la reacţiile adverse;

Or. en

Justificare

Această dispoziţie este parţial redundantă în contextul dispoziţiilor actuale ale articolului 86 
alineatul (2). Autorul sugerează, de asemenea, să se adauge în articolul 86 alineatul (2) 
informaţii privind impactul asupra mediului, în cazul în care actuala dispoziţie este în 
totalitate redundantă.

Amendamentul 150
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare 
la reacţiile adverse;

(c) informaţii privind eliminarea 
medicamentelor neutilizate sau a 
deşeurilor derivate din medicamente, 
precum şi indicaţii cu privire la orice 
sistem de colectare existent;

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice sensul informaţiilor referitoare la impactul avut de medicament 
asupra mediului. A doua parte a alineatului ar trebui eliminată, întrucât nu este coerentă cu 
articolul 86 din legislaţia în vigoare, care permite deja ca titlul VIII să nu reglementeze 
„anunţurile cu caracter informativ şi materialele documentare cu privire la, de exemplu, 
schimbări ale ambalajului, atenţionări privind reacţiile adverse în cadrul precauţiilor 
generale de administrare a medicamentelor, cataloage comerciale şi liste de preţuri, cu 
condiţia să nu includă afirmaţii publicitare”.
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Amendement 151
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare 
la reacţiile adverse;

(c) informaţii privind eliminarea 
medicamentelor neutilizate sau a 
deşeurilor derivate din medicamente, 
precum şi indicaţii cu privire la orice 
sistem de colectare existent, cu condiţia să 
nu includă afirmaţii publicitare;

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice sensul informaţiilor referitoare la impactul avut de medicament 
asupra mediului şi să se asigure că nu există afirmaţii publicitare. A doua parte a alineatului 
ar trebui eliminată. Conform formulării de la articolul 100b litera (c) din propunere, este 
posibil să apară afirmaţii precum „Începând de astăzi, medicamentul eliberat pe bază de 
reţetă XH este cu 20% mai ieftin decât înainte”, sau „Noua cutie LK include în prezent cu 30 
de tablete mai mult decât înainte”. Această posibilitate ar trebui evitată, întrucât constituie în 
mod clar publicitate.

Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
disponibilitatea şi preţul, anunţuri cu 
caracter faptic sau informativ, cu condiţia 
să nu conţină comparaţii cu o situaţie 
precedentă sau cu un alt medicament de 
acelaşi tip şi material de referinţă referitor 
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reacţiile adverse; la un medicament şi privind, de exemplu, 
modificările aduse ambalajului, 
rambursarea sau avertismente referitoare 
la reacţiile adverse;

Or. en

Justificare

Sunt necesare anumite clarificări în ceea ce priveşte informaţiile legate de preţuri şi 
rambursare, astfel încât titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă să nu realizeze 
comparaţii cu situaţii precedente şi cu alte produse similare, de natură să aibă un efect 
asupra alegerii făcute de pacienţi. Se urmăreşte astfel garantarea faptului că informaţiile 
rămân obiective, concrete şi nu conţin niciun stimulent de a cumpăra. Ar fi utilă, de 
asemenea, includerea în listă a statutului rambursărilor, ca un exemplu de informaţie cu 
caracter faptic care ar trebui permisă în conformitate cu prezenta dispoziţie.

Amendement 153
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la
reacţiile adverse;

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului şi material de 
referinţă privind, de exemplu, modificările 
aduse ambalajului sau avertismente 
referitoare la reacţiile adverse;

Or. en

Amendement 154
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacţiile adverse;

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacţiile adverse, interacţiuni şi 
contraindicaţii;

Or. en

Justificare

Interacţiunile şi contraindicaţiile sunt la fel de importante ca şi avertismentele referitoare la 
reacţiile adverse.

Amendamentul 155
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) rapoartele periodice actualizate 
privind siguranţa;

Or. en

Justificare

Datele ştiinţifice aparţin publicului şi ar trebui să fie puse la dispoziţia cercetătorilor 
independenţi care doresc să le analizeze, pentru a permite detectarea în timp util a riscurilor 
la adresa securităţii. Nu este eficient să se permită industriei farmaceutice să redacteze 
documente folosind doar anumite elemente din rezumatul caracteristicilor produsului şi să 
producă un prospect în „stil liber”.  Existenţa a două tipuri de prospecte – unul aprobat 
oficial, iar celălalt rescris de către producător – ar putea fi, de asemenea, o sursă de 
confuzie, întrucât va conduce la difuzarea de informaţii promoţionale cu privire la 
medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă şi la sarcini administrative pentru 
autorităţile din domeniul sănătăţii.
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Amendamentul 156
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

eliminat

Or. en

Justificare

Titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă nu ar trebui să aibă posibilitatea de a pune la 
dispoziţie informaţii care se referă la rezultatele unor studii ştiinţifice care nu au implicat 
intervenţia unui medic - întrucât acestea sunt adesea propoţionale şi nu sunt reglementate.

Amendamentul 157
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

eliminat
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Or. en

Justificare

Potrivit Comisiei, studiile ştiinţifice care nu au implicat intervenţia unui medic sunt adesea 
„de calitate slabă şi promoţionale”. În plus, toate informaţiile relevante legate de studii sunt 
incluse în prospectul destinat pacienţilor şi în rezumatul caracteristicilor produsului, care fac 
parte din dosarul de înregistrare înaintat spre aprobare. Nu este necesar să se permită 
industriei farmaceutice să selecteze numai unele informaţii, fără să existe o legătură cu 
celelalte elemente necesare pentru a înţelege aceste documente, Prezentarea unui 
medicament specific ar trebui considerată publicitate.

Amendamentul 158
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

eliminat

Or. en

Justificare

Potrivit Comisiei Europene (a se vedea consultarea publică privind farmacovigilenţa, punctul 
3.2.5), studiile ştiinţifice care nu au implicat intervenţia unui medic sunt adesea „de calitate 
slabă şi promoţionale”. De aceea, ele nu ar trebui folosite drept bază de informare a 
publicului. Prezentarea unui medicament specific drept o soluţie de prevenire sau tratare a 
unei boli ar trebui să fie considerată o formă de publicitate.
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Amendamentul 159
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat se referă la informaţii care nu au fost aprobate de autorităţile competente şi, 
prin urmare, reprezintă o informaţie ascunsă de tip „push”, care ar putea conduce la o 
utilizare în afara etichetei. Comisia a constatat că studiile care nu au implicat intervenţia 
unui medic sunt adesea de calitate slabă şi propoţionale. Orice informaţii relevante legate de 
studii sunt incluse în prospectul adresat pacienţilor şi în rezumatul caracteristicilor 
produsului, care face parte din dosarul de înregistrare înaintat spre aprobare.  Nu este 
necesar să se permită industriei farmaceutice să selecteze numai unele elemente din 
rezumatul caracteristicilor produsului, fără a ţine seama de context, întrucât riscul este că se 
va ajunge la difuzarea publică de informaţii promoţionale.

Amendamentul 160
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 

eliminat
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medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus se referă la informaţiile care nu au fost aprobate de autorităţile 
competente în cursul înregistrării medicamentelor şi care constituie, de fapt, informaţii 
ascunse de tip „push”. Toate informaţiile relevante legate de studii sunt incluse în prospectul 
destinat pacienţilor şi în rezumatul caracteristicilor produsului, care fac parte din dosarul de 
înregistrare înaintat spre aprobare.

Amendamentul 161
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

(d) alte informaţii privind medicamentele, 
furnizate în conformitate cu prezentul 
titlu, care îndeplinesc criteriile prevăzute 
la articolul 100d şi nu urmăresc 
promovarea unui produs individual.

Or. en

Justificare

Formularea textului propus este dificil de înţeles şi de pus în aplicare efectiv. Aceasta ar 
conduce la practici divergente în statele membre. De exemplu, ar compromite furnizarea de 
informaţii referitoare la studiile clinice prezentate în bazele de date create pentru garantarea 
transparenţei studiilor clinice, ceea ce ar fi, în mod evident, în detrimentul sănătăţii publice şi 
contrar interesului general.
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Amendamentul 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

(d) măsuri de prevenire şi de tratament 
medical. Astfel de informaţii sunt 
controlate de către Agenţie înainte de 
punerea lor la dispoziţie, în conformitate 
cu articolul 20b alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Amendamentul 163
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alte informaţii privind medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă prevăzute la 
prezentul titlu, precum rezultatele testelor 
farmaceutice şi preclinice sau al studiilor 
clinice, care îndeplinesc criteriile stabilite 
la articolul 100d şi nu promovează niciun 
produs individual.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se ofere pacienţilor posibilitatea de a primi informaţii cu privire la testele 
farmaceutice şi preclinice, precum şi la studiile clinice. Având totuşi în vedere caracterul 
sensibil din punct de vedere comercial al acestor teste şi studii, societăţile farmaceutice nu 
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pot fi obligate să pună la dispoziţie documentaţia disponibilă cu privire la aceste teste şi 
studii; acestea ar trebui, totuşi, să aibă posibilitatea de a face publică respectiva 
documentaţie dacă doresc acest lucru.

Amendamentul 164
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100b – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) date preclinice şi clinice privind 
produsul lor.

Or. en

Justificare

Datele ştiinţifice aparţin publicului şi ar trebui să fie puse la dispoziţia cercetătorilor 
independenţi care doresc să le analizeze, pentru a permite detectarea în timp util a riscurilor 
la adresa securităţii. Nu este eficient să se permită industriei farmaceutice să redacteze 
documente folosind doar anumite elemente din rezumatul caracteristicilor produsului şi să 
producă un prospect în „stil liber”. Existenţa a două tipuri de prospecte – unul aprobat 
oficial, iar celălalt rescris de către producător – ar putea fi, de asemenea, o sursă de 
confuzie, întrucât va conduce la difuzarea de informaţii promoţionale cu privire la 
medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă şi la sarcini administrative pentru 
autorităţile din domeniul sănătăţii. 

Amendamentul 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
au fost aprobate de către autorităţile 



AM\817858RO.doc 99/191 PE441.215v01-00

RO

de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

competente şi care sunt puse la dispoziţie 
de către titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă publicului larg sau membrilor 
acestuia nu sunt difuzate prin televiziune, 
radio, ziare, reviste şi publicaţii similare. 
Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă are permisiunea de a furniza 
informaţiile aprobate în conformitate cu 
articolul 100b pe internet. Aceste 
informaţii nu sunt furnizate publicului 
larg sau cetăţenilor în mod nesolicitat sau 
activ şi sunt puse la dispoziţie numai prin 
intermediul canalelor de difuzare 
următoare.

Or. en

Amendamentul 166
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Comunicările privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt puse la dispoziţie de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia nu 
sunt difuzate prin televiziune, televiziune 
prin internet, materiale difuzate în format 
video, ziare, reviste şi publicaţii similare
sau radio. Acestea sunt puse la dispoziţie 
numai prin intermediul site-urilor internet 
ale titularului autorizaţiei de introducere 
pe piaţă, pentru a evita ca materialele 
nesolicitate să fie distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt
distribuite publicului general sau 
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membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor 
acestuia;
(c) răspunsurile scrise la solicitări de 
informaţii din partea unui membru al 
publicului larg.

Or. en

Justificare

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Amendamentul 167
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 

Documentele privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă sunt 
puse la dispoziţie de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
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sau către membrii acestuia nu sunt 
difuzate prin televiziune sau radio. 
Acestea sunt puse la dispoziţie numai prin 
intermediul canalelor de difuzare 
următoare:

publicului larg prin intermediul site-ului 
internet al acestuia.

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;
(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor 
acestuia;
(c) răspunsurile scrise la solicitări de 
informaţii din partea unui membru al 
publicului larg.

Or. en

Justificare

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Amendamentul 168
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt puse la dispoziţie de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia nu 
sunt difuzate prin televiziune, site-uri 
internet, radio sau ziare, reviste şi 
publicaţii similare. Acestea sunt puse la 
dispoziţie numai prin intermediul canalelor 
de difuzare următoare:

Or. en

Justificare

„Site-urile internet” ar trebui să fie adăugate la această listă, întrucât constituie un mod 
frecvent utilizat de comunicare cu publicul.

Amendamentul 169
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt puse la dispoziţie de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia nu 
sunt difuzate prin televiziune, televiziune 
prin internet, materiale difuzate în format 
video, ziare, reviste şi publicaţii similare
sau radio. Acestea sunt puse la dispoziţie 
numai prin intermediul canalelor de 
difuzare următoare:

Or. en
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Justificare

Titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă ar trebui să furnizeze publicului informaţii 
privind medicamentele prin intermediul unor canale de comunicare specifice, inclusiv site-
urile internet acestora, astfel încât cetăţenii care caută informaţii privind un medicament să 
poată deduce cu uşurinţă unde ar putea găsi informaţiile şi să fie conştienţi că acestea provin 
de la titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă. Atunci când informaţia este difuzată prin
televiziune, televiziune prin internet, radio sau alte publicaţii legate de domeniul sănătăţii, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip de
difuzare nu ar trebui, prin urmare, permis. Materialele difuzate în format video pe site-urile 
internet sunt susceptibile de a permite publicitatea mascată şi nu ar trebui, prin urmare, 
permise.

Amendamentul 170
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

 Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt puse la dispoziţie de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
publicului larg sau membrilor acestuia nu 
sunt difuzate prin televiziune, radio sau 
presă scrisă. Acestea sunt puse la 
dispoziţie numai prin intermediul canalelor 
de difuzare următoare:

Or. en

Justificare

Materialele tipărite furnizate pentru a fi distribuite pacienţilor nu sunt un mijloc potrivit de 
difuzare a informaţiilor referitoare la medicamentele eliberate doar pe bază de reţetă. 
Acestea ar implica transmiterea de informaţii de tip „push”, în timp ce domeniul de aplicare 
al directivei ar trebui să se limiteze la informaţii pe care pacientul le caută în mod activ. Prin 
urmare, posibilitatea de a difuza informaţii prin intermediul presei scrise ar trebui eliminată.
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Amendamentul 171
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

eliminat

Or. en

Justificare

Informaţiile furnizate în publicaţiile legate de domeniul sănătăţii constituie o formă de 
comunicare nesolicitată. Prin urmare, aceste publicaţii nu constituie un canal de difuzare 
adecvat.

Amendamentul 172
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

eliminat

Or. en

Justificare

Comisarul Verheugen a afirmat într-o intervenţie anterioară că orice publicaţie care conţine 
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o secţiune dedicată sănătăţii ar putea fi calificată drept „legată de domeniul sănătăţii”. 
Secţiunile dedicate sănătăţii pot apărea în orice material difuzat în format tipărit, de la presa 
de scandal la presa de calitate. Acest lucru ar face posibilă publicitatea în presa tipărită. 
Această dispoziţie reprezintă una dintre dovezile cele mai evidente ale caracterului 
necorespunzător al prezentei propuneri. În condiţiile în care presa scrisă urmăreşte să îşi 
asigure noi clienţi semnificativi, acest lucru nu poate fi în detrimentul sănătăţii publice.

Amendamentul 173
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

eliminat

Or. en

Justificare

Informaţiile furnizate în publicaţiile legate de domeniul sănătăţii constituie o formă de 
comunicare nesolicitată. Prin urmare, aceste publicaţii nu constituie un canal de difuzare 
adecvat.

Amendamentul 174
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 

eliminat
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excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Informaţiile privind medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă ar trebui să fie furnizate 
publicului doar prin intermediul unor canale de comunicare specifice, astfel încât cetăţenii 
care caută informaţii specifice privind un medicament să poată deduce cu uşurinţă unde ar 
putea găsi informaţiile şi să fie conştienţi că acestea provin de la titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă. Atunci când informaţia este difuzată prin canale precum publicaţiile 
legate de domeniul sănătăţii, pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei astfel de informaţii 
nesolicitate şi acest tip de difuzare nu ar trebui, prin urmare, permis.

Amendamentul 175
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) broşurile, prospectele şi alte categorii 
de informaţii tipărite, inclusiv publicaţiile 
legate de domeniul sănătăţii, astfel cum 
sunt definite de orientările Comisiei 
privind informaţiile care sunt permise, 
fiind excluse materialele nesolicitate care 
sunt distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Nu este clar care este sensul atribuit expresiei „publicaţii legate de domeniul sănătăţii”, iar 
acest lucru poate conduce la practici divergente. Cu toate acestea, materialele tipărite 
constituie în continuare un mod important de a răspunde cererii pacienţilor şi cetăţenilor de 
îmbunătăţire a accesului la informaţii privind medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
(spre exemplu, în cazul populaţiei care nu dispune de acces la internet), cu condiţia ca 
acestea să fie solicitate de publicul larg. Este important să se precizeze că s-ar putea furniza 
astfel de materiale, precum şi alte materiale definite de statele membre individuale, excluzând 
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în acelaşi timp difuzarea informaţiilor de tip „push” privind medicamentele prin canalele de 
radiodifuziune clasice.

Amendamentul 176
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) broşurile, prospectele, informaţiile 
audiovizuale şi alte categorii de informaţii 
tipărite, inclusiv publicaţiile legate de 
domeniul sănătăţii, astfel cum sunt definite 
de statul membru unde are loc publicarea, 
fiind excluse materialele nesolicitate care 
sunt distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Nu este clar care este sensul atribuit expresiei „publicaţii legate de domeniul sănătăţii”, iar 
acest lucru poate conduce la practici divergente. Cu toate acestea, materialele tipărite şi alte 
mijloace de comunicare (de exemplu, CD-urile conţinând informaţii referitoare la utilizarea 
eficientă şi sigură a medicamentelor) constituie în continuare un mod important de a 
răspunde cererii pacienţilor şi cetăţenilor de îmbunătăţire a accesului la informaţii privind 
medicamentele (spre exemplu, în cazul populaţiei care nu dispune de acces la internet).  Este 
important să se precizeze că s-ar putea furniza astfel de materiale, precum şi alte materiale 
definite de statele membre individuale, excluzând în acelaşi timp difuzarea informaţiilor de 
tip „push” prin canalele de radiodifuziune clasice.

Amendamentul 177
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de 
orientările Comisiei privind informaţiile 
care sunt permise, precum broşurile, 
prospectele şi alte categorii de informaţii 
tipărite, inclusiv revistele medicale de 
specialitate supuse evaluării colegiale, 
fiind excluse materialele nesolicitate care 
sunt distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Directiva are drept scop abordarea inegalităţilor de pe teritoriul Europei în ceea ce priveşte 
accesul pacienţilor la informaţii; prin urmare, ar trebui să existe o definiţie comună a 
publicaţiilor legate de domeniul sănătăţii. Amendamentele clarifică faptul că publicaţiile 
legate de domeniul sănătăţii nu includ materialele difizate prin intermediul canalelor de 
radiodifuziune.

Amendamentul 178
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de 
orientările europene privind informaţiile 
care sunt permise, fiind excluse 
materialele nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Dacă se permite statelor membre individuale să definească „publicaţiile legate de domeniul 
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sănătăţii”, un obiectiv fundamental al directivei – acela de a remedia inegalităţile din UE în 
ceea ce priveşte accesul pacienţilor şi al publicului la informaţii [considerentul (3)] – nu va fi 
îndeplinit. Orientările europene privind informaţiile care sunt permise – propuse la articolul 
100g alineatul (2) – vor asigura accesul echitabil la informaţii al tuturor pacienţilor, pe 
teritoriul tuturor statelor membre ale UE.

Amendamentul 179
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor 
acestuia;

(b) site-urile internet şi alte suporturi 
electronice care conţin informaţii privind 
medicamentele, fiind exclusă distribuirea 
nesolicitată către cetăţeni prin mijloace de 
comunicare în masă, cum ar fi e-mailurile 
şi mesajele telefonice scrise adresate mai 
multor destinatari;

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că este permisă furnizarea de informaţii de înaltă calitate 
nepromoţionale prin intermediul suporturilor electronice care nu se limitează la site-urile 
internet. Există deja mijloace de comunicare electronice care nu constituie site-uri internet, 
dar prin intermediul cărora cetăţenii care au nevoie de informaţii pot accesa informaţiile de 
referinţă (de exemplu, pagini din textul de referinţă puse la dispoziţie prin intermediul 
televizorului sau al reţelelor telefonice). Internetul devine, de asemenea, mult mai dinamic şi
nu se rezumă la site-urile internet statice. Este important ca directiva să fie adaptată la 
evoluţiile viitoare.

Amendamentul 180
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele
nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor 
acestuia;

(b) site-urile internet şi alte suporturi 
electronice care conţin informaţii, fiind 
exclusă distribuirea nesolicitată către 
cetăţeni prin mijloace de comunicare în 
masă, cum ar fi e-mailurile şi mesajele 
telefonice scrise adresate mai multor 
destinatari;

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că este permisă furnizarea de informaţii de înaltă calitate 
nepromoţionale prin intermediul suporturilor electronice (care nu se limitează la site-urile 
internet). Este important ca directiva să fie adaptată la evoluţiile viitoare, în condiţiile în care 
internetul devine mai dinamic şi nu se rezumă la site-urile internet statice. Este acceptabilă 
numai furnizarea de informaţii pe care pacienţii le pot căuta activ (conform principiului 
„pull”), în timp ce furnizarea de informaţii nesolicitate (conform principiului „push”) nu este 
acceptabilă. Referirea la comunicarea în masă subliniază distincţia între informaţiile de tip 
„push” şi cele de tip „pull” şi întăreşte interdicţia referitoare la difuzarea de informaţii 
nesolicitate.

Amendamentul 181
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet ale titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
consacrate medicamentelor, fiind excluse 
materialele nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor acestuia;

Or. fr

Justificare

Informaţiile privind medicamentele nu trebuie să fie difuzate pe orice site internet. Titularii 
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unei autorizaţii de introducere pe piaţă sunt responsabili de conţinutul pus la dispoziţie 
online.

Amendamentul 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind 
medicamentele ale titularilor de autorizaţii 
de introducere pe piaţă, fiind excluse 
materialele nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că informaţiile nepromoţionale privind medicamentele puse la 
dispoziţia publicului larg de către titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă ar trebui 
publicate pe site-urile internet ale titularilor de autorizaţii de introducere pe piaţă.

Amendamentul 183
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) propriile site-uri internet privind 
medicamentele ale titularilor de autorizaţii 
de introducere pe piaţă, fiind excluse 
materialele nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor acestuia;

Or. en
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Justificare

Este de o importanţă crucială ca pacienţii să poată remarca imediat cine este operatorul site-
ului internet. Acest lucru (pe lângă informaţiile clar formulate referitoare la autorul site-ului, 
etc.) poate fi garantat numai dacă se asigură includerea numelui titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă în adresa (URL-ul) site-ului internet. Transparenţa este esenţială: 
pacientul trebuie să ştie cine este autorul informaţiilor furnizate (de exemplu, societăţile 
farmaceutice, practicienii din domeniul medicinei, casele de asigurări de sănătate) şi, în plus, 
este important să se poată distinge uşor între site-urile internet autorizate şi cele 
neautorizate.

Amendamentul 184
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind 
medicamentele ale titularilor de autorizaţii 
de introducere pe piaţă, fiind excluse 
materialele nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor acestuia;

Or. en

Amendamentul 185
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) răspunsurile scrise la solicitări de 
informaţii din partea unui membru al 
publicului larg.

(c) răspunsurile la solicitări de informaţii 
din partea unui membru al publicului larg.

Or. en
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Justificare

Adesea pacienţii solicită clarificarea imediată şi directă a informaţiilor din prospect sau 
doresc să obţină informaţii suplimentare. Solicitarea unui răspuns exclusiv în formă scrisă ar 
însemna întârzieri suplimentare pentru pacienţi, care ar putea să aibă, în anumite 
împrejurări, consecinţe negative asupra sănătăţii acestora. Prin urmare, ar trebui ca 
răspunsurile la solicitările individuale de informaţii medicale să poată fi formulate atât în 
formă verbală, cât şi în formă scrisă .

Amendamentul 186
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – paragrafele 1a şi 1b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În cazul în care consideră oportună 
această măsură, autorităţile naţionale 
competente pot, de asemenea, pune la 
dispoziţia publicului larg informaţiile 
disponibile privind medicamentele şi alte 
informaţii pertinente în materie de 
sănătate prin intermediul unor acorduri 
cu furnizorii de servicii internet, care pot 
difuza informaţii de interes public în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (4) 
din Directiva 2009/136/CE privind 
serviciul universal şi drepturile 
utilizatorilor cu privire la reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice.
În acest caz, informaţiile sunt puse la 
dispoziţie prin aceleaşi mijloace ca cele 
utilizate în vederea comunicării periodice 
dintre întreprinderi şi abonaţii acestora. 
Deoarece informaţiile privind 
medicamentele nu intră sub incidenţa 
domeniului de aplicare al articolului 21 
alineatul (4) din Directiva 2009/136/CE, 
furnizorii de servicii internet pot solicita 
autorităţilor naţionale să plătească pentru 
punerea la dispoziţie a acestor 
informaţii.”
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Or. en

Justificare

Mesajele publice la care se face referire în Directiva 2009/136/CE privesc serviciile de 
comunicaţii electronice. Cu toate acestea, şi informaţiile privind medicamentele şi alte 
informaţii în materie de sănătate ar putea fi de interes public. Întrucât acest tip de informaţii 
nu intră în domeniul de aplicare a Directivei privind serviciul universal, se propune ca acest 
cadru să fie folosit pe baza unor acorduri voluntare între furnizorii de servicii internet şi 
autorităţile naţionale. Acest canal de comunicare ar trebui să fie folosit numai când 
autorităţile naţionale consideră că este necesar şi că prezintă o valoare adăugată în termeni 
de eficienţă în comparaţie cu celelalte canale obişnuite.

Amendamentul 187
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5  
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Conţinutul şi modul de prezentare a 
informaţiilor privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia îndeplinesc 
condiţiile următoare:

eliminat

(a) trebuie să fie obiective şi 
nepărtinitoare; în această privinţă, în 
cazul în care informaţiile se referă la 
beneficiile aduse de un medicament, sunt 
specificate şi riscurile implicate de acesta;
(b) trebuie să ţină seama de nevoile şi 
aşteptările generale ale pacienţilor;
(c) trebuie să se bazeze pe dovezi, să fie 
verificabile şi să includă o declaraţie cu 
privire la nivelul dovezilor aduse;
(d) trebuie să fie de actualitate şi să 
includă data la care s-a publicat cea mai 
recentă revizuire a informaţiilor;
(e) trebuie să fie fiabile, corecte şi să nu 
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inducă în eroare;
(f) trebuie să fie uşor de înţeles de către 
publicul larg sau de către membrii 
acestuia;
(g) trebuie să specifice în mod clar sursa 
informaţiilor, indicând autorul acestora şi 
prezentând trimiteri către documentaţia 
pe care se bazează informaţiile;
(h) trebuie să nu contrazică informaţiile 
prezentate în rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului cu informaţii destinate 
pacienţilor, astfel cum au fost aprobate de 
autorităţile competente.

Or. en

Justificare

„Condiţiile” enumerate sunt nerealiste şi nu permit comunicarea de informaţii utile 
pacienţilor (fişa de date privind diabetul a Forumului farmaceutic trimisă spre consultare în 
mai 2007 se baza pe aceste „criterii de calitate”, dar s-a constatat în mod unanim că era de o 
calitate mediocră şi inutilă).

Amendamentul 188
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Conţinutul şi modul de prezentare a 
informaţiilor privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia îndeplinesc 
condiţiile următoare:

eliminat

(a) trebuie să fie obiective şi 
nepărtinitoare; în această privinţă, în 
cazul în care informaţiile se referă la 
beneficiile aduse de un medicament, sunt 



PE441.215v01-00 116/191 AM\817858RO.doc

RO

specificate şi riscurile implicate de acesta;
(b) trebuie să ţină seama de nevoile şi 
aşteptările generale ale pacienţilor;
(c) trebuie să se bazeze pe dovezi, să fie 
verificabile şi să includă o declaraţie cu 
privire la nivelul dovezilor aduse;
(d) trebuie să fie de actualitate şi să 
includă data la care s-a publicat cea mai 
recentă revizuire a informaţiilor;
(e) trebuie să fie fiabile, corecte şi să nu 
inducă în eroare;
(f) trebuie să fie uşor de înţeles de către 
publicul larg sau de către membrii 
acestuia;
(g) trebuie să specifice în mod clar sursa 
informaţiilor, indicând autorul acestora şi 
prezentând trimiteri către documentaţia 
pe care se bazează informaţiile;
(h) trebuie să nu contrazică informaţiile 
prezentate în rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului cu informaţii destinate 
pacienţilor, astfel cum au fost aprobate de 
autorităţile competente.

Or. en

Justificare

Atâta vreme cât informaţiile sunt limitate la documentele oficiale, nu este nevoie să se impună 
criterii de calitate.

Amendamentul 189
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să ţină seama de nevoile şi (b) trebuie să fie orientate spre pacienţi, 
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aşteptările generale ale pacienţilor; pentru a răspunde mai bine nevoilor 
acestora;

Or. en

Justificare

Reformulare propusă pentru a reflecta mai bine unul dintre principalele obiective ale 
propunerii, şi anume oferirea de informaţii pe care pacienţii le doresc şi care răspund mai 
bine nevoilor lor individuale.

Amendamentul 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive şi în urma 
consultărilor publice cu organizaţiile de 
pacienţi şi consumatori, de medici şi de 
farmacişti, cu statele membre şi alte părţi 
interesate, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport de evaluare privind 
inteligibilitatea şi acurateţea rezumatelor 
caracteristicilor produsului şi ale 
prospectelor însoţitoare, precum şi 
valoarea acestora pentru publicul larg şi 
practicienii din domeniul medicinei. În 
urma examinării datelor de mai sus, 
Comisia transmite, dacă este cazul, 
propuneri de orientări vizând 
îmbunătăţirea prezentării şi conţinutului 
rezumatelor caracteristicilor produselor şi 
ale prospectelor însoţitoare pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
valoroasă de informaţii pentru publicul 
larg şi pentru practicienii din domeniul 
medicinei.
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Or. en

Justificare

Prioritară este îmbunătăţirea lizibilităţii, a clarităţii şi a inteligibilităţii rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi ale prospectelor însoţitoare în statele membre.  

Amendamentul 191
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – partea introductivă 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informaţiile includ următoarele: (2) Orice anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă 
menţionate la articolul 86 alineatul (2), 
difuzate de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă publicului larg, 
includ următoarele:

Or. en

Justificare

Este important să se prevină utilizarea exclusivă a anunţurilor cu caracter faptic sau 
informativ drept „publicitate de reamintire” sau drept instrumente de promovare a imaginii 
şi numelui titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 192
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – partea introductivă 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informaţiile includ următoarele: (2) Orice anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ privind medicamentele 
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autorizate eliberate pe bază de reţetă 
menţionate la articolul 86 alineatul (2), 
difuzate de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă publicului larg, 
includ următoarele:

Or. en

Justificare

Este necesar să se specifice faptul că acest articol se referă la informaţiile furnizate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 193
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt menite să sprijine, nu să 
înlocuiască relaţia dintre pacient şi 
practicienii în domeniul medicinei şi că un 
astfel de practician ar trebui să fie contactat 
în cazul în care pacientul necesită 
clarificări cu privire la informaţiile 
furnizate;

(b) o declaraţie prin care se indică faptul că 
anunţul este menit să sprijine, nu să 
înlocuiască relaţia dintre pacient şi 
practicienii în domeniul medicinei şi că un 
astfel de practician ar trebui să fie contactat 
în cazul în care pacientul necesită 
clarificări cu privire la informaţiile 
furnizate;

Or. en

Justificare

Este important să se prevină utilizarea exclusivă a anunţurilor cu caracter faptic sau 
informativ drept „publicitate de reamintire” sau drept instrumente de promovare a imaginii 
şi numelui titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 194
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt difuzate de către un 
titular al unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă;

(c) o declaraţie care indică, în partea sa 
introductivă, faptul că anunţul este difuzat
de către un titular al unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă sau în numele
acestuia;

Or. en

Justificare

Este important să se prevină utilizarea exclusivă a anunţurilor cu caracter faptic sau 
informativ drept „publicitate de reamintire” sau drept instrumente de promovare a imaginii 
şi numelui titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 195
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt difuzate de către un 
titular al unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă;

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt difuzate de către [numele 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă];

Or. en

Justificare

Formularea „titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă” nu este folosită în mod obişnuit şi 
înţeleasă de către publicul larg. Consumatorii au dreptul să cunoască numele societăţii care 
plăteşte pentru furnizarea informaţiilor şi care este, de asemenea, responsabilă şi 
răspunzătoare pentru informaţiile furnizate.
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Amendamentul 196
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt difuzate de către un titular 
al unei autorizaţii de introducere pe piaţă;

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt puse la dispoziţie de către 
un titular al unei autorizaţii de introducere 
pe piaţă al căui nume este specificat sau 
în numele acestuia;

Or. en

Justificare

O parte terţă ar putea proceda la difuzarea informaţiilor în numele unui titular al unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. Este posibil ca persoanele care citesc declaraţia să nu fie 
familiarizate cu termenul „titular al unei autorizaţii de introducere pe piaţă”. O declaraţie 
care conţine numele titularului unei autorizaţii de introducere pe piaţă este mai relevantă şi 
mai uşor de înţeles.

Amendamentul 197
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o adresă e-mail la care membrii 
publicul larg pot trimite observaţii 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă.

(d) o adresă poştală sau de e-mail la care 
membrii publicului larg pot trimite 
observaţii titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă sau îi pot solicita 
acestuia informaţii suplimentare.

Or. en

Justificare

Termenul „poştal” este de preferat.
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Amendamentul 198
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o adresă poştală sau de e-mail la care 
membrii publicului larg pot trimite 
observaţii autorităţilor naţionale 
competente;

Or. en

Justificare

Publicul larg ar trebui să ştie ce autoritate să contacteze dacă informaţia este greşită sau 
neadecvată.

Amendamentul 199
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o adresă poştală sau de e-mail la care 
membrii publicului larg pot trimite 
observaţii autorităţilor naţionale 
competente;

Or. en

Justificare

Dacă cititorul constată că informaţiile sunt greşite sau neadecvate, acesta ar trebui să ştie 
unde poate depune o plângere în acest sens. Declaraţia referitoare la raportarea reacţiilor 
adverse este în conformitate cu dispoziţiile Directivei privind farmacovigilenţa.
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Amendamentul 200
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o adresă poştală sau de e-mail la care 
membrii publicului larg pot trimite 
observaţii autorităţilor naţionale 
competente;

Or. en

Amendamentul 201
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) o declaraţie care să indice faptul că 
membrii publicului larg sunt încurajaţi să 
raporteze toate presupusele reacţii adverse 
cauzate de medicamente medicului, 
farmacistului, practicantului din 
domeniul medicinei sau autorităţii 
naţionale competente şi care să specifice 
numele şi site-ul internet, adresa poştală 
şi/sau numărul de telefon al autorităţii 
naţionale competente respective.

Or. en
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Amendamentul 202
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(db) o declaraţie care să indice faptul că 
membrii publicului larg ar trebui să 
raporteze toate presupusele reacţii adverse 
medicului, farmacistului, practicantului 
din domeniul medicinei sau autorităţii 
naţionale competente.”

Or. en

Justificare

Declaraţie în conformitate cu textul de compromis redactat în contextul desfăşurării 
procedurii legislative privind farmacovigilenţa.

Amendamentul 203
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) o declaraţie care să indice faptul că 
membrii publicului larg sunt încurajaţi să 
raporteze reacţiile adverse cauzate de 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
medicului, farmacistului sau autorităţilor 
naţionale competente.

Or. en

Justificare

Declaraţia referitoare la raportarea reacţiilor adverse este în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei privind farmacovigilenţa.
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Amendamentul 204
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informaţiile nu includ următoarele: (3) Aceste anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ nu includ următoarele:

Or. en

Justificare

Doar informaţiile comparative de încredere pot permite pacienţilor să facă alegeri în deplină 
cunoştinţă de cauză. Este important să se prevină folosirea anunţurilor cu caracter faptic sau 
informativ ca pretext pentru a difuza anunţuri publicitare.

Amendamentul 205
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comparaţii între medicamente; eliminat

Or. en

Justificare

Din păcate, încă nu s-au efectuat comparaţii între medicamente. Prin urmare, nu este nevoie 
să se facă referire la acestea în acest cadru. 
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Amendamentul 206
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100d – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comparaţii între medicamente; eliminat

Or. en

Justificare

Este important să se prevină folosirea anunţurilor factuale, informative, ca pretext pentru a 
difuza anunţuri publicitare. Ar trebui accentuată şi mai mult diferenţa dintre informare şi 
publicitate.

Amendamentul 207
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comparaţii între medicamente; eliminat

Or. en

Justificare

Doar informaţiile comparative de încredere pot permite pacienţilor să facă alegeri în deplină 
cunoştinţă de cauză. Este important să se prevină folosirea anunţurilor factuale, informative, 
ca pretext pentru a difuza anunţuri publicitare.

Amendamentul 208
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comparaţii între medicamente; (a) comparaţii între medicamente în ceea 
ce priveşte calitatea, siguranţa şi eficienţa 
lor, dacă sunt difuzate de titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă, cu 
excepţia:
- cazului în care comparaţiile respective 
sunt incluse în documente aprobate 
oficial, cum ar fi rezumatul 
caracteristicilor produsului;
- cazului în care comparaţiile respective 
se bazează pe studii ştiinţifice comparative 
publicate de autorităţile naţionale 
competente sau de Agenţia Europeană 
pentru Medicamente;
- cazului în care comparaţiile respective 
sunt incluse în rezumatul rapoartelor 
europene publice de evaluare menţionate 
la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, care enumeră celelalte opţiuni 
terapeutice existente şi care menţionează 
dacă noul medicament are în sine o 
valoare terapeutică. 

Or. en

Justificare

În rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) şi în prospectele însoţitoare ale unor 
medicamente există comparaţii. A exclude comparaţiile existente ar însemna, în practică, ca 
informaţiile furnizate de titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă să fie incomplete. 
Aceasta ar putea, de asemenea, afecta procesul de autorizare. Studiile ştiinţifice comparative 
cu privire la calitatea, siguranţa şi eficienţa diferitelor medicamente, realizate de autorităţi 
naţionale independente şi de EMEA, nu ar trebui descurajate, întrucât acestea pot reprezenta 
o sursă valoroasă de informaţii pentru consumator.

Amendamentul 209
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) niciun îndemn la consumul 
medicamentului sau nicio promovare a 
consumului acestuia;

Or. en

Justificare

Este important să se prevină folosirea anunţurilor factuale, informative, ca pretext pentru a 
difuza anunţuri publicitare. Ar trebui accentuată şi mai mult diferenţa dintre informare şi 
publicitate.

Amendamentul 210
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informaţii privind alte medicamente, 
pentru care societatea farmaceutică nu 
este titulara autorizaţiei de introducere pe 
piaţă.

Or. en

Justificare

Campaniile de dezinformare desfăşurate de societăţi terţe cu privire la medicamente care au 
obţinut o autorizaţie de introducere pe piaţă de la autorităţile competente trebuie interzise 
prin orice mijloace. Interdicţia ar trebui extinsă la publicitatea şi informaţiile oferite 
practicienilor din domeniul medicinei. Campaniile de dezinformare destinate publicului larg 
şi desfăşurate de societăţile producătoare de medicamente originale cu privire la 
medicamentele generice, de exemplu, au fost identificate în Raportul preliminar privind 
analiza sectorului farmaceutic ca fiind una dintre strategiile de întârziere folosite.
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Amendamentul 211
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive şi în urma 
consultărilor cu organizaţiile de pacienţi 
şi consumatori, de medici şi de farmacişti, 
cu statele membre şi alte părţi interesate, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport de 
evaluare privind inteligibilitatea şi 
acurateţea rezumatelor caracteristicilor 
produsului şi ale prospectelor însoţitoare, 
precum şi valoarea acestora pentru 
publicul larg şi practicienii din domeniul 
medicinei. În urma examinării datelor de 
mai sus, Comisia transmite, dacă este 
cazul, propuneri de orientări vizând 
îmbunătăţirea prezentării şi conţinutului 
rezumatelor caracteristicilor produselor şi 
ale prospectelor însoţitoare pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
valoroasă de informaţii pentru publicul 
larg şi pentru practicienii din domeniul 
medicinei.

Or. en

Justificare

Prioritară este îmbunătăţirea accesibilităţii, a clarităţii şi a inteligibilităţii rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi ale prospectelor însoţitoare în statele membre.  

Amendamentul 212
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 



PE441.215v01-00 130/191 AM\817858RO.doc

RO

Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă
este reprodus textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză 
şi al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă este reprodusă cea 
mai recentă versiune actualizată, aşa cum 
a fost aprobată de autoritatea competentă, 
a rezumatului caracteristicilor produsului 
şi al prospectului însoţitor al 
medicamentelor comercializate eliberate 
pe bază de reţetă, în limbile oficiale ale 
statelor membre în care medicamentele 
respective sunt autorizate.

Or. en

Justificare

Documentele privind medicamentele eliberate numai pe bază de reţetă, puse la dispoziţie de 
titularii autorizaţiilor de introducere pe piaţă pe site-urile lor internet, ar trebui să fie 
actualizate.

Amendamentul 213
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE 
 Articolul 100e – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză şi 
al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus întocmai textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză şi 
al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.
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Or. fr

Amendamentul 214
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză
şi al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt puse 
la dispoziţie documente privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus întocmai textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor şi al 
prospectului însoţitor al acestora, în limbile 
oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

Or. en

Justificare

Informaţiile puse la dispoziţie ar trebui reproduse fără modificări sau omisiuni.

Amendamentul 215
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE 
Articolul 100e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză şi 

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus întocmai textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză şi 
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al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

Or. en

Justificare

Informaţiile autorizate ar trebui reproduse fără modificări sau omisiuni.  

Amendamentul 216
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că fiecare 
pagină web a titularilor de autorizaţii de 
introducere pe piaţă referitoare la un 
medicament eliberat pe bază de reţetă 
conţine o hiperlegătură vizibilă la pagina 
web corespunzătoare din baza de date a 
Comunităţii menţionată la articolul 57 
alineatul (1) litera (l) şi la articolul 57 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza 
de date Eudrapharm”). 

Or. en

Justificare

O hiperlegătură la baza de date Eudrapharm, dezvoltată ca „o sursă de informaţii pentru 
toate medicamentele pentru uz veterinar sau uman autorizate în Uniunea Europeană şi în 
Spaţiul Economic European”, ar mări gradul de informare a publicului cu privire la existenţa 
acestei baze de date a Comunităţii, care oferă o gamă largă de funcţii şi facilităţi de căutare.
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Amendamentul 217
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE 
Articolul 100e – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că fiecare 
pagină web a site-urilor internet ale 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă referitoare la un medicament 
eliberat pe bază de reţetă conţine o 
hiperlegătură la pagina web 
corespunzătoare din baza de date a 
Comunităţii menţionată la articolul 57 
alineatul (1) litera (l) şi la articolul 57 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 şi la portalul de internet 
naţional sau comunitar consacrat 
siguranţei menţionat la articolul 106 din 
directivă şi la articolul 26 din
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. en

Justificare

O hiperlegătură la baza de date Eudrapharm ar mări gradul de informare cu privire la 
această sursă utilă de informaţii pentru pacienţi, care oferă o gamă largă de funcţii şi 
facilităţi de căutare. O hiperlegătură la portalurile de internet naţionale şi comunitare 
consacrate siguranţei ar permite pacienţilor să aibă acces la informaţii suplimentare cu 
privire la siguranţa de utilizare a unui anumit medicament.

Amendamentul 218
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că fiecare 
pagină web a site-urilor internet ale 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă referitoare la un medicament 
eliberat pe bază de reţetă conţine o 
hiperlegătură la pagina web 
corespunzătoare din baza de date a 
Comunităţii menţionată la articolul 57 
alineatul (1) litera (l) şi la articolul 57 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza 
de date Eudrapharm”). 

Or. en

Justificare

O astfel de hiperlegătură la baza de date Eudrapharm, dezvoltată ca „o sursă de informaţii 
pentru toate medicamentele pentru uz veterinar sau uman autorizate în Uniunea Europeană şi 
în Spaţiul Economic European”, ar contribui la sporirea gradului de informare a publicului 
cu privire la existenţa acestei baze de date a Comunităţii, care oferă o gamă largă de funcţii 
şi facilităţi de căutare.

Amendamentul 219
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100e – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Agenţia pune la dispoziţie în baza de 
date Eudrapharm, iar autorităţile 
competente din statele membre pun la 
dispoziţie pe site-urile lor internet cea mai 
recentă versiune actualizată:
- a rezumatului aprobat al 
caracteristicilor produsului;
- a prospectului aprobat;
- machete ale ambalajului primar şi 
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secundar, precum şi ale oricărui alt 
dispozitiv inclus;
- rapoartele publice de evaluare (PAR) şi, 
acolo unde este disponibil, un rezumat al
acestora redactat într-o formă accesibilă 
publicului.
Autorităţile competente din statele 
membre includ pe fiecare pagină web 
referitoare la un medicament eliberat pe 
bază de reţetă o hiperlegătură la pagina 
web corespunzătoare din baza de date 
Eudrapharm.

Or. en

Justificare

Este important să se abordeze problema inegalităţilor, asigurând accesul publicului la 
informaţii reglementare (etichetare, rezumatul caracteristicilor produsului, prospectele 
însoţitoare, machete ale ambalajului) şi la informaţii ştiinţifice (rapoartele publice de 
evaluare), atât la nivel naţional, în fiecare stat membru, cât şi la nivel comunitar. Inserarea 
unei hiperlegături pe site-ul internet al autorităţii naţionale competente la baza de date 
Eudrapharm ar contribui la sporirea gradului de informare a publicului cu privire la 
existenţa acestei baze de date a Comunităţii, care oferă o gamă largă de funcţii şi facilităţi de 
căutare.

Amendamentul 220
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100e – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Agenţia pune la dispoziţie în baza de 
date Eudrapharm, iar autorităţile 
competente din statele membre pun la 
dispoziţie pe site-urile lor internet cea mai 
recentă versiune actualizată:
- a rezumatului aprobat al 
caracteristicilor produsului;
- a prospectului aprobat;
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- machete ale ambalajului primar şi 
secundar, precum şi ale oricărui alt 
dispozitiv inclus;
- rapoartele publice de evaluare (PAR) şi, 
acolo unde este disponibil, un rezumat al 
acestora redactat într-o formă accesibilă 
publicului.
Autorităţile competente din statele 
membre includ pe fiecare pagină web 
referitoare la un medicament eliberat pe 
bază de reţetă o hiperlegătură la pagina 
web corespunzătoare din baza de date 
Eudrapharm.

Or. en

Justificare

Este important să se abordeze problema inegalităţilor, asigurând accesul publicului la 
informaţii reglementare (etichetare, rezumatul caracteristicilor produsului, prospectele 
însoţitoare, machete ale ambalajului) şi la informaţii ştiinţifice (rapoartele publice de 
evaluare), atât la nivel naţional, în fiecare stat membru, cât şi la nivel comunitar. O astfel de 
hiperlegătură de pe site-ul internet al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul 
medicamentelor la baza de date Eudrapharm ar contribui la sporirea gradului de informare a 
publicului cu privire la existenţa acestei baze de date a Comunităţii, care oferă o gamă largă 
de funcţii şi facilităţi de căutare.

Amendamentul 221
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre pun la dispoziţie pe 
site-ul internet al autorităţilor naţionale 
competente versiunea actualizată şi 
aprobată a rezumatului caracteristicilor 
produsului, a etichetei şi prospectului 
medicamentului, versiunea accesibilă 
publicului a raportului de evaluare şi 
rezumatul acestuia, dacă este disponibil.
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Site-urile internet relevante ale 
autorităţilor naţionale competente includ 
o hiperlegătură la site-ul internet 
Eudrapharm.

Or. en

Justificare

Trebuie stabilite în mod clar obligaţiile autorităţilor competente. 

Amendamentul 222
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre pun la dispoziţie pe 
site-ul internet al autorităţilor naţionale 
competente versiunea actualizată şi 
aprobată a rezumatului caracteristicilor 
produsului, a etichetei şi prospectului 
medicamentului, versiunea accesibilă 
publicului a raportului de evaluare şi 
rezumatul acestuia, dacă este disponibil. 
Site-urile internet ale autorităţilor 
naţionale competente includ o 
hiperlegătură la site-ul internet 
Eudrapharm.

Or. en

Justificare

Legislaţia existentă impune deja statelor membre să pună la dispoziţie aceste informaţii, dar 
este important ca această obligaţie să fie clarificată şi să se garanteze accesul 
consumatorilor la aceste informaţii prin intermediul internetului. 
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Amendamentul 223
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE 
Articolul 100e – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Rezumatul rapoartelor europene 
publice de evaluare menţionate la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 enumeră celelalte opţiuni 
terapeutice existente şi menţionează dacă 
noul medicament aduce un avantaj 
terapeutic tangibil. 

Or. en

Justificare

Doar informaţiile comparative de încredere pot permite pacienţilor să facă alegeri în deplină 
cunoştinţă de cauză. Unele rezumate ale caracteristicilor produsului şi unele prospecte conţin 
deja astfel de informaţii comparative. Această tendinţă ar trebui generalizată şi prezentată 
sistematic în aceeaşi secţiune a rezumatelor rapoartelor publice europene de evaluare. De 
exemplu, secţiunea „De ce a fost aprobat acest produs?” ar trebui să enumere celelalte 
opţiuni terapeutice disponibile şi să menţioneze dacă noul medicament aduce un avantaj 
terapeutic tangibil („o valoare terapeutică adăugată” în ceea ce priveşte eficacitatea, 
siguranţa sau uşurinţa în utilizare).

Amendamentul 224
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100e – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Rezumatul rapoartelor europene 
publice de evaluare menţionate la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 enumeră celelalte opţiuni 
terapeutice existente şi menţionează dacă 
noul medicament aduce un avantaj 
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terapeutic tangibil. 

Or. en

Justificare

Doar informaţiile comparative de încredere pot permite pacienţilor să facă alegeri în deplină 
cunoştinţă de cauză. Unele rezumate ale caracteristicilor produsului şi unele prospecte conţin 
deja astfel de informaţii comparative. Această tendinţă ar trebui generalizată şi prezentată 
sistematic în aceeaşi secţiune a rezumatelor rapoartelor publice europene de evaluare. De 
exemplu, secţiunea „De ce a fost aprobat acest produs?” ar trebui să enumere celelalte 
opţiuni terapeutice disponibile şi să menţioneze dacă noul medicament aduce un avantaj 
terapeutic tangibil („o valoare terapeutică adăugată” în ceea ce priveşte eficacitatea, 
siguranţa sau uşurinţa în utilizare).

Amendamentul 225
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE 
Articolul 100e – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Rezumatul rapoartelor europene 
publice de evaluare menţionate la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 conţine o hiperlegătură la 
studiile corespunzătoare din baza de date 
cu studii clinice prevăzută la articolul 11 
din Directiva 2001/20/CE (denumită în 
continuare „baza de date EudraCT”).

Or. en

Justificare

O astfel de hiperlegătură la baza de date EudraCT ar facilita accesul la rezultatele ştiinţifice 
ale studiilor. Rezultatele ştiinţifice ale studiilor sunt esenţiale pentru elaborarea şi 
înţelegerea unor informaţii fiabile.



PE441.215v01-00 140/191 AM\817858RO.doc

RO

Amendamentul 226
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE 
 Articolul 100e – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 100e, se introduce următorul 
alineat:
(1c) Rezumatul rapoartelor europene 
publice de evaluare menţionate la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 conţine o hiperlegătură la 
studiile corespunzătoare din baza de date 
cu studii clinice prevăzută la articolul 11 
din Directiva 2001/20/CE (denumită în 
continuare „baza de date EudraCT”).

Or. en

Justificare

O astfel de hiperlegătură la baza de date EudraCT ar facilita accesul la rezultatele ştiinţifice 
ale studiilor. Rezultatele ştiinţifice ale studiilor sunt esenţiale pentru elaborarea şi 
înţelegerea unor informaţii fiabile.

Amendamentul 227
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
solicitările de informaţii cu privire la un 
medicament eliberat pe bază de reţetă, 
adresate de către un membru al publicului 
larg către un titular de autorizaţie de 
introducere pe piaţă a medicamentului în 
cauză, pot fi redactate în oricare dintre 

(2) Statele membre se asigură că 
solicitările de informaţii cu privire la un 
medicament eliberat pe bază de reţetă, 
adresate de către un membru al publicului 
larg către un titular de autorizaţie de 
introducere pe piaţă a medicamentului în 
cauză, pot fi redactate în oricare dintre 
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limbile oficiale din statul membru în care 
este autorizat medicamentul în cauză. 
Răspunsul va fi redactat în limba în care a 
fost redactată solicitarea.

limbile oficiale din statul membru în care 
este autorizat medicamentul în cauză. 
Răspunsul este redactat în limba în care a 
fost redactată solicitarea. Solicitările şi 
răspunsurile sunt păstrate de titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă timp 
de 10 ani de la data solicitării şi puse la 
dispoziţia autorităţilor competente la 
cererea acestora.

Or. en

Justificare

Titularii autorizaţiilor de introducere pe piaţă trebuie să menţină disponibile întrebările 
adresate de public, precum şi răspunsurile la acestea, în eventualitatea unui control realizat 
de autorităţile competente la cererea acestora. 

Amendamentul 228
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
solicitările de informaţii cu privire la un 
medicament eliberat pe bază de reţetă, 
adresate de către un membru al publicului 
larg către un titular de autorizaţie de 
introducere pe piaţă a medicamentului în 
cauză, pot fi redactate în oricare dintre 
limbile oficiale din statul membru în care 
este autorizat medicamentul în cauză. 
Răspunsul va fi redactat în limba în care a 
fost redactată solicitarea.

(2) Statele membre se asigură că 
solicitările de informaţii cu privire la un 
medicament eliberat pe bază de reţetă, 
adresate de către un membru al publicului 
larg către un titular de autorizaţie de 
introducere pe piaţă a medicamentului în 
cauză, pot fi redactate în oricare dintre 
limbile oficiale din statul membru în care 
este autorizat medicamentul în cauză. 
Răspunsul este redactat în limba în care a 
fost redactată solicitarea. Răspunsurile 
sunt puse la dispoziţia autorităţilor 
naţionale competente spre verificare.

Or. en
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Justificare

Titularul unei autorizaţii de introducere pe piaţă trebuie să pună la dispoziţie răspunsurile 
pentru a permite autorităţilor naţionale competente să efectueze cu uşurinţă controale.

Amendamentul 229
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100 f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, fără a impune în acest 
fel o sarcină disproporţionată pentru
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă, garantează că aceştia din urmă se 
asigură de faptul că informaţiile difuzate 
în conformitate cu prezentul titlu sunt 
accesibile persoanelor cu handicap.

(1) Statele membre fac accesibile pentru
persoanele cu handicap informaţiile 
difuzate în conformitate cu prezentul titlu.

Or. en

Amendamentul 230
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, fără a impune în acest 
fel o sarcină disproporţionată pentru
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă, garantează că aceştia din urmă se 
asigură de faptul că informaţiile difuzate 
în conformitate cu prezentul titlu sunt 
accesibile persoanelor cu handicap.

(1) Statele membre fac accesibile pentru
persoanele cu handicap informaţiile 
difuzate în conformitate cu prezentul titlu.  

Or. en
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Justificare

Este de responsabilitatea statelor membre să se asigure că informaţiile importante cu privire 
la sănătate sunt accesibile persoanelor cu handicap.

Amendamentul 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură de existenţa 
unor metode adecvate şi eficiente de 
supraveghere pentru a evita utilizarea 
necorespunzătoare a informaţiilor privind 
medicamentele autorizate eliberate pe 
bază de reţetă la momentul difuzării 
acestor informaţii de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia.

(1) Statele membre se asigură că utilizarea 
necorespunzătoare este evitată 
garantându-se faptul că numai titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă
furnizează informaţii, acestea fiind 
exclusiv informaţii aprobate de 
autorităţile competente cu privire la 
medicamente aprobate eliberate pe bază de 
reţetă, în forma aprobată pentru difuzare
către publicul larg sau către membrii 
acestuia. Prin derogare, statele membre 
pot continua să aplice acele tipuri de 
mecanisme de control folosite până la 31 
decembrie 2008. Comisia verifică şi 
aprobă aceste sisteme.

Or. en

Amendamentul 232
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură de existenţa 
unor metode adecvate şi eficiente de 

(1) Statele membre se asigură de existenţa 
unor metode adecvate şi eficiente de 
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supraveghere pentru a evita utilizarea 
necorespunzătoare a informaţiilor privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă la momentul difuzării acestor
informaţii de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia.

supraveghere pentru a evita utilizarea 
necorespunzătoare a anunţurilor privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă la momentul punerii la dispoziţia 
publicului larg sau a membrilor acestuia 
a acestor anunţuri de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Or. en

Justificare

Măsurile destinate să controleze a posteriori publicitatea directă adresată consumatorului în 
Statele Unite şi publicitatea directă adresată persoanelor care eliberează reţete în Europa au 
eşuat în mod evident. Autorităţile de reglementare competente tind să detecteze încălcarea 
normelor prea târziu, adesea după ce răul a fost făcut, şi întâmpină dificultăţi în a impune 
sancţiuni. Măsuri precum cele de autoreglementare sau de coreglementare, chiar şi bazate pe 
un „cod de bună conduită”, nu pot garanta în mod corespunzător independenţa 
monitorizării.

Amendamentul 233
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură de existenţa 
unor metode adecvate şi eficiente de 
supraveghere pentru a evita utilizarea 
necorespunzătoare a informaţiilor privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă la momentul difuzării acestor 
informaţii de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă către publicul larg sau 
către membrii acestuia.

(1) Statele membre şi Comisia Europeană
se asigură de existenţa unor metode 
adecvate şi eficiente de supraveghere 
pentru a evita utilizarea necorespunzătoare 
a informaţiilor privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă la 
momentul difuzării acestor informaţii de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă către publicul larg sau către membrii 
acestuia.

Or. en

Justificare

Având în vedere provocările cu care se confruntă unele state membre în încercarea de a crea 
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şi aplica un mecanism adecvat de monitorizare, este important ca Comisia Europeană să 
joace un rol de sprijin mai puternic în ceea ce priveşte monitorizarea.

Amendamentul 234
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5  
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100g – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Aceste metode se bazează pe controlul 
informaţiilor înainte de difuzarea acestora, 
cu excepţia cazului în care:

 Aceste metode se bazează pe controlul 
anunţurilor înainte de difuzarea acestora, 
cu excepţia cazului în care:

Or. en

Justificare

Măsurile destinate să controleze a posteriori publicitatea directă adresată consumatorului în 
Statele Unite şi publicitatea directă adresată persoanelor care eliberează reţete în Europa au 
eşuat în mod evident. Autorităţile de reglementare competente tind să detecteze încălcarea 
normelor prea târziu, adesea după ce răul a fost făcut, şi întâmpină dificultăţi în a impune 
sancţiuni. Măsuri precum cele de autoreglementare sau de coreglementare, chiar şi bazate pe 
un „cod de bună conduită”, nu pot proteja în mod corespunzător independenţa monitorizării.

Amendamentul 235
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100g – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- conţinutul informaţiilor a fost deja 
aprobat de autorităţile competente; sau

- documentele au fost deja aprobate de 
autorităţile competente.

Or. en
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Justificare

Nu este necesar un control al informaţiilor puse la dispoziţie atunci când acestea se referă la 
documente deja aprobate de autorităţile competente.

Amendamentul 236
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100g – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- se asigură, printr-un alt mecanism, un 
nivel echivalent de supraveghere adecvată 
şi eficientă.

eliminat

Or. en

Justificare

Autorizarea în prealabil este singura formă acceptabilă de control.

Amendamentul 237
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100g – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- se asigură, printr-un alt mecanism, un 
nivel echivalent de supraveghere adecvată 
şi eficientă.

eliminat

Or. en

Justificare

Măsurile destinate să controleze a posteriori publicitatea directă adresată consumatorului în 
Statele Unite şi publicitatea directă adresată persoanelor care eliberează reţete în Europa au 
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eşuat în mod evident. Autorităţile de reglementare competente tind să detecteze încălcarea 
normelor prea târziu, adesea după ce răul a fost făcut, şi întâmpină dificultăţi în a impune 
sancţiuni. Măsuri precum cele de autoreglementare sau de coreglementare, chiar şi bazate pe 
un „cod de bună conduită”, nu pot proteja în mod corespunzător independenţa monitorizării.

Amendamentul 238
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100g – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- se asigură, printr-un alt mecanism, un 
nivel echivalent de supraveghere adecvată 
şi eficientă.

- se asigură, printr-un alt mecanism, un 
nivel echivalent de supraveghere adecvată, 
independentă de industria de resort şi 
eficientă.

Or. en

Justificare

Întrucât este vorba aici de medicamente eliberate numai pe bază de reţetă şi deci de 
informaţii foarte sensibile, trebuie asigurat faptul că autorităţile de reglementare sunt 
independente de orice influenţă exercitată de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Amendamentul 239
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul 
în care este posibilă iniţierea unor 
proceduri faţă de aceste organisme, pe 

eliminat
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lângă procedurile judiciare sau 
administrative existente statele membre.

Or. en

Justificare

Numeroase state membre consideră că un sistem voluntar de control al informaţiilor de către 
organismele de autoreglementare sau de coreglementare este prea slab. Cu toate acestea, 
unele state membre utilizează sisteme de autoreglementare. Eficacitatea şi caracterul 
convingător al sistemelor de autoreglementare depind în mare măsură de tradiţiile culturale 
şi juridice din cadrul societăţii şi, prin urmare, nu ar trebui să facă obiectul unei 
reglementări aplicabile tuturor statelor membre.

Amendamentul 240
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul 
în care este posibilă iniţierea unor 
proceduri faţă de aceste organisme, pe 
lângă procedurile judiciare sau 
administrative existente statele membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Autorizarea în prealabil este singura formă acceptabilă de control.

Amendamentul 241
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/838/CE 
 Articolul 100g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul 
în care este posibilă iniţierea unor 
proceduri faţă de aceste organisme, pe 
lângă procedurile judiciare sau 
administrative existente statele membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Măsurile destinate să controleze a posteriori publicitatea directă adresată consumatorului în 
Statele Unite şi publicitatea directă adresată persoanelor care eliberează reţete în Europa au 
eşuat în mod evident. Autorităţile de reglementare competente tind să detecteze încălcarea 
normelor prea târziu, adesea după ce răul a fost făcut, şi întâmpină dificultăţi în a impune 
sancţiuni. Măsuri precum cele de autoreglementare sau de coreglementare, chiar şi bazate pe 
un „cod de bună conduită”, nu pot proteja în mod corespunzător independenţa monitorizării.

Amendamentul 242
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul în 
care este posibilă iniţierea unor proceduri 
faţă de aceste organisme, pe lângă 
procedurile judiciare sau administrative 
existente statele membre.

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
coreglementare şi recurgerea la aceste 
organisme, în cazul în care este posibilă 
iniţierea unor proceduri faţă de aceste 
organisme, pe lângă procedurile judiciare 
sau administrative existente în statele 
membre.
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Or. en

Justificare

Este necesar un sistem de monitorizare corespunzător pentru a se evita utilizarea 
informaţiilor în scopuri necuvenite. Autoreglementarea nu pare să reprezinte un instrument 
îndeajuns de coercitiv pentru a permite atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 243
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul în 
care este posibilă iniţierea unor proceduri 
faţă de aceste organisme, pe lângă 
procedurile judiciare sau administrative 
existente statele membre.

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
coreglementare şi recurgerea la aceste 
organisme, în cazul în care este posibilă 
iniţierea unor proceduri faţă de aceste 
organisme, pe lângă procedurile judiciare 
sau administrative existente în statele 
membre.

Or. en

Justificare

Autoreglementarea nu este un instrument adecvat de asigurare a celei mai bune protecţii a 
consumatorilor.

Amendamentul 244
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100g – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea statelor membre, 
Comisia elaborează linii directoare 
privind informaţiile care sunt permise în 
temeiul prezentului titlu, aceste linii 
directoare conţinând un cod de conduită 
pentru titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă care furnizează 
informaţii publicului larg sau membrilor 
acestuia privind medicamentele autorizate 
care sunt eliberate pe bază de reţetă. 
Comisia elaborează liniile directoare 
respective la momentul intrării în vigoare 
a prezentei directive şi le actualizează în 
mod regulat, în funcţie de experienţa 
acumulată.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat ar putea fi interpretat sau folosit abuziv ca o lacună juridică. El prezintă cel 
puţin riscul de a submina dispoziţiile articolului 100b.

Amendamentul 245
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100g – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea statelor membre, 
Comisia elaborează linii directoare privind
informaţiile care sunt permise în temeiul 
prezentului titlu, aceste linii directoare 
conţinând un cod de conduită pentru 
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă care furnizează informaţii publicului
larg sau membrilor acestuia privind 
medicamentele autorizate care sunt 
eliberate pe bază de reţetă. Comisia 

(2) După consultarea statelor membre, a 
organizaţiilor de pacienţi şi de 
consumatori, a organizaţiilor de asigurări 
de sănătate şi a practicienilor din 
domeniul medicinei, Comisia elaborează 
linii directoare privind anunţurile care sunt 
permise în temeiul prezentului titlu,
elaborarea prospectelor, publicarea 
rezultatelor studiilor clinice şi practicile 
promoţionale vizând persoanele care 
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elaborează liniile directoare respective la 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive şi le actualizează în mod regulat, 
în funcţie de experienţa acumulată.

prescriu reţete, aceste linii directoare 
conţinând un cod de conduită obligatoriu
şi sancţiuni disuasive pentru titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care nu 
respectă codul de conduită. Liniile 
directoare conţin prevederi care să 
asigure faptul că membrii publicului pot 
înainta autorităţilor competente 
reclamaţii referitoare la practici 
înşelătoare în ceea ce priveşte punerea la 
dispoziţie a informaţiilor. Comisia 
elaborează liniile directoare respective la 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive şi le actualizează în mod regulat, 
în funcţie de experienţa acumulată.

Or. en

Justificare

Întrucât informaţiile sunt destinate publicului larg, organizaţiile de pacienţi şi de 
consumatori trebuie să fie implicate în procesul elaborării liniilor directoare. Punctul de 
vedere al practicienilor din domeniul medicinei este, de asemenea, esenţial, întrucât aceştia 
sunt şi ar trebui să rămână principala sursă de informaţii pentru pacienţi în ceea ce priveşte 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă.

Amendamentul 246
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100g – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea statelor membre, 
Comisia elaborează linii directoare privind 
informaţiile care sunt permise în temeiul 
prezentului titlu, aceste linii directoare 
conţinând un cod de conduită pentru 
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă care furnizează informaţii publicului 
larg sau membrilor acestuia privind 
medicamentele autorizate care sunt 
eliberate pe bază de reţetă. Comisia 

(2) După consultarea statelor membre şi a 
altor părţi interesate, Comisia elaborează 
linii directoare privind informaţiile care 
sunt permise în temeiul prezentului titlu, 
aceste linii directoare conţinând un cod de 
conduită obligatoriu pentru titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care 
furnizează informaţii publicului larg sau 
membrilor acestuia privind medicamentele 
autorizate care sunt eliberate pe bază de 
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elaborează liniile directoare respective la 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive şi le actualizează în mod regulat, 
în funcţie de experienţa acumulată.

reţetă. Comisia elaborează liniile directoare 
respective la momentul intrării în vigoare a 
prezentei directive şi le actualizează în 
mod regulat, în funcţie de experienţa 
acumulată.

Or. en

Justificare

În elaborarea codului şi a orientărilor, ar trebui consultate şi alte părţi interesate, precum 
pacienţii, practicienii din domeniul medicinei şi sectorul industrial. Pentru a se garanta că 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă respectă normele stabilite de Comisie în codul 
de conduită este necesar să se specifice că acesta trebuie să fie obligatoriu şi nu facultativ.

Amendamentul 247
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
înregistrează site-urile internet care conţin
informaţiile privind medicamentele la 
autorităţile naţionale competente din 
statul membru cu codul de ţară 
corespunzător domeniului de nivel 1 
utilizat de site-ul internet în cauză, înainte 
de a le pune la dispoziţia publicului larg. În 
cazul în care site-ul internet nu utilizează 
un cod de ţară corespunzător domeniului 
de nivel 1, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă selectează statul 
membru în care a fost înregistrat site-ul 
internet.

(1) Statele membre se asigură că titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
înregistrează site-urile internet aflate sub 
controlul lor şi destinate în mod expres 
cetăţenilor dintr-unul sau mai multe state 
membre, care conţin informaţii privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
reţetă aflate sub incidenţa prezentului 
titlu, înainte de a le pune la dispoziţia 
publicului larg. În cazul în care site-ul 
internet nu utilizează un cod de ţară 
corespunzător domeniului de nivel 1, 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
selectează statul membru în care a fost 
înregistrat site-ul internet.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară, întrucât prezenta directivă acoperă numai site-urile internet aflate sub 



PE441.215v01-00 154/191 AM\817858RO.doc

RO

controlul titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă şi destinate cetăţenilor UE. Nu sunt 
vizate site-uri care se adresează unui public din afara UE sau care au ca destinatari 
persoane din întreaga lume, indiferent dacă informaţia a fost creată în UE sau serverul se 
află pe teritoriul acesteia.  De asemenea, nu sunt vizate site-urile companiilor care conţin 
informaţii despre activitatea comercială a acestora, inclusiv cifra de vânzări şi alte informaţii 
comerciale legate de produse.

Amendamentul 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
înregistrează site-urile internet care conţin 
informaţiile privind medicamentele la 
autorităţile naţionale competente din statul 
membru cu codul de ţară corespunzător 
domeniului de nivel 1 utilizat de site-ul 
internet în cauză, înainte de a le pune la 
dispoziţia publicului larg. În cazul în care 
site-ul internet nu utilizează un cod de ţară 
corespunzător domeniului de nivel 1, 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
selectează statul membru în care a fost 
înregistrat site-ul internet.

(1) Statele membre se asigură că titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
înregistrează site-urile internet care conţin
informaţiile autorizate de autorităţi
privind medicamentele la autorităţile 
naţionale competente din statul membru cu 
codul de ţară corespunzător domeniului de 
nivel 1 utilizat de site-ul internet în cauză, 
înainte de a le pune la dispoziţia publicului 
larg. În cazul în care site-ul internet nu 
utilizează un cod de ţară corespunzător 
domeniului de nivel 1, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă selectează statul 
membru în care a fost înregistrat site-ul 
internet.

Or. en

Amendamentul 249
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet, 
informaţiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă unor alte site-uri internet din 
Comunitate, în cazul în care conţinutul 
difuzat este identic.

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive de răspundere juridică şi pentru a permite monitorizarea, este important ca 
informaţiile să fie furnizate numai pe site-ul internet înregistrat. Ar fi nerealist să ne aşteptăm 
la o monitorizare eficace dacă informaţiile sunt furnizate pe alte site-uri internet decât cel 
înregistrat şi cu atât mai mult dacă informaţiile sunt traduse în altă limbă. Autorităţile 
competente nu vor fi niciodată în măsură să asigure monitorizarea în temeiul acestei 
dispoziţii.

Amendamentul 250
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet, 
informaţiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă unor alte site-uri internet din 
Comunitate, în cazul în care conţinutul 
difuzat este identic.

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive de răspundere juridică şi pentru a permite o monitorizare adecvată, informaţiile 
ar trebui să fie furnizate numai pe site-urile internet înregistrate. Ar fi nerealist să ne 
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aşteptăm la o monitorizare eficace dacă informaţiile sunt furnizate pe alte site-uri internet 
decât cel înregistrat şi cu atât mai mult dacă informaţiile sunt traduse în altă limbă. 
Autorităţile competente nu vor fi niciodată în măsură să asigure monitorizarea în temeiul 
acestei dispoziţii.

Amendamentul 251
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet, 
informaţiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
unor alte site-uri internet din Comunitate, 
în cazul în care conţinutul difuzat este 
identic.

După înregistrarea site-ului internet, 
informaţiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
unor alte site-uri internet înregistrate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă în conformitate cu dispoziţiile 
primului paragraf în Comunitate, în cazul 
în care conţinutul difuzat este identic. 
Aceste site-uri internet conţin o 
hiperlegătură la site-ul internet care va fi 
creat în temeiul Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman.

Or. en

Justificare

Cele două site-uri internet, cel creat de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă  şi cel 
creat în temeiul Directivei privind medicamentele falsificate, ar trebui conectate printr-o 
hiperlegătură, astfel încât publicul larg să înţeleagă că informaţia este adevărată şi că site-ul 
internet şi conţinutul său nu îl vor induce în eroare.
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Amendamentul 252
Linda Mcavan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet,
informaţiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă unor alte site-uri internet din 
Comunitate, în cazul în care conţinutul 
difuzat este identic.

După înregistrarea site-ului internet, orice 
modificare adusă conţinutului legat de 
medicamente eliberate pe bază de reţetă 
face obiectul unei monitorizări, în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 253
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5  
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet, 
orice modificare adusă conţinutului legat 
de medicamente eliberate pe bază de 
reţetă face obiectul unei monitorizări, în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Dacă sunt aduse modificări conţinutului unui site internet, acestea ar trebui monitorizate de 
statul membru în care a fost înregistrat respectivul site internet.
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Amendamentul 254
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet, 
orice modificare adusă conţinutului legat 
de medicamente eliberate pe bază de 
reţetă face obiectul unei monitorizări, în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Dacă sunt aduse modificări conţinutului unui site internet, acestea ar trebui monitorizate de 
statul membru în care a fost înregistrat respectivul site internet.

Amendamentul 255
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După înregistrarea site-ului internet, 
orice modificare adusă conţinutului legat 
de medicamente eliberate pe bază de 
reţetă face obiectul unei monitorizări, în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Dacă sunt aduse modificări conţinutului unui site internet, acestea ar trebui monitorizate de 
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statul membru în care a fost înregistrat respectivul site internet.

Amendamentul 256
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu conţin 
hiperlegături către alte site-uri internet 
ale titularilor de autorizaţii de introducere 
pe piaţă, cu excepţia cazului în care site-
urile respective au fost înregistrate, de 
asemenea, în conformitate cu alineatul 
menţionat anterior. Site-urile internet 
respective specifică autoritatea 
competentă care a acordat autorizaţia de 
introducere pe piaţă, precum şi adresa 
site-ului internet al acesteia.

(2) Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea automată a membrilor 
publicului larg care le accesează, nici 
afişarea în cadrul lor a unor materiale 
nesolicitate, distribuite în mod activ către 
publicul larg sau către membri ai 
acestuia. Site-urile internet respective nu 
conţin materiale difuzate în format video.

Fără a aduce atingere acestei interdicţii, 
site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) pot oferi 
conţinuturi video în cazul în care aceste 
conţinuturi urmăresc să promoveze 
utilizarea sigură şi eficace a 
medicamentelor în general şi cu condiţia 
să nu conţină nicio informaţie 
promoţională cu privire la medicamente.
Respectarea acestor două condiţii face 
obiectul unei monitorizări în conformitate 
cu articolul 100g.

Or. en

Justificare

Conţinutul video, cu excepţia materialelor video promoţionale, poate aduce o valoare 
adăugată atunci când ilustrează modalităţile corecte de utilizare a diferitelor medicamente 
sau dispozitive medicale, precum inhalatoarele. Aceste materiale video ar trebui să facă 
obiectul unei monitorizări în conformitate cu articolul 100g, garantându-se astfel totala lor 
neutralitate şi lipsa oricăror informaţii de promovare a produselor.
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Amendamentul 257
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu conţin 
hiperlegături către alte site-uri internet ale 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă, cu excepţia cazului în care site-urile 
respective au fost înregistrate, de 
asemenea, în conformitate cu alineatul 
menţionat anterior. Site-urile internet 
respective specifică autoritatea competentă 
care a acordat autorizaţia de introducere pe 
piaţă, precum şi adresa site-ului internet al 
acesteia.

(2) Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu conţin 
hiperlegături către alte site-uri internet,
altele decât site-urile internet ale 
autorităţilor competente, cu excepţia 
cazului în care site-urile respective au fost 
înregistrate, de asemenea, în conformitate 
cu alineatul menţionat anterior. Site-urile 
internet respective specifică autoritatea 
competentă care a acordat autorizaţia de 
introducere pe piaţă, precum şi adresa site-
ului internet al acesteia.

Or. en

Justificare

Este important să se evite existenţa unor hiperlegături nu numai către site-urile altor titulari 
ai unei autorizaţii de introducere pe piaţă (de exemplu site-uri internet din SUA), ci şi către 
site-urile internet ale unor terţe părţi. 

Amendamentul 258
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5  
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu conţin 
hiperlegături către alte site-uri internet ale 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 

(2) Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu conţin 
hiperlegături către alte site-uri internet, cu 
excepţia cazului în care site-urile 
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piaţă, cu excepţia cazului în care site-urile 
respective au fost înregistrate, de 
asemenea, în conformitate cu alineatul 
menţionat anterior. Site-urile internet 
respective specifică autoritatea competentă 
care a acordat autorizaţia de introducere pe 
piaţă, precum şi adresa site-ului internet al 
acesteia.

respective au fost înregistrate, de 
asemenea, în conformitate cu alineatul 
menţionat anterior. Site-urile internet 
respective specifică autoritatea competentă 
care a acordat autorizaţia de introducere pe 
piaţă, precum şi adresa site-ului internet al 
acesteia.

Or. en

Justificare

Este important să se evite existenţa unor hiperlegături nu numai către site-urile altor titulari 
ai unei autorizaţii de introducere pe piaţă (de exemplu site-uri internet din SUA), ci şi către 
site-urile internet ale unor terţe părţi. Afirmaţia legată de faptul că site-ul internet este 
înregistrat şi monitorizat poate face cititorii să creadă că şi celelalte site-uri internet respectă 
aceleaşi condiţii.   

Amendamentul 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează fără acordul prealabil 
explicit al acestora, nici afişarea în cadrul 
lor a unor materiale nesolicitate, distribuite 
în mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet pot 
difuza conţinuturi video dacă acestă 
tehnică este utilă pentru utilizarea 
eficientă şi în condiţii de siguranţă a 
medicamentului. Conţinutul video reflectă 
doar prospectul însoţitor al 
medicamentului, rezumatul 
caracteristicilor şi sinteza informaţiilor 
despre medicament şi prezintă sfaturi 
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privind utilizarea eficientă şi în condiţii de 
siguranţă a medicamentului. Înainte de 
publicare, conţinuturile video trebuie 
aprobate de autorităţile competente.

Or. en

Amendamentul 260
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV), podcast-uri, video 
stream-uri sau alte forme de transmisie 
digitală de informaţii care nu sunt 
autorizate în mod strict în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

În ceea ce priveşte informaţiile în format digital, propunerea ar trebui să ia în considerare 
toate tehnologiile de comunicare posibile şi să garanteze că sunt reglementate de dispoziţiile 
sale.

Amendamentul 261
Nessa Childers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin difuzarea video de 
informaţii referitoare la caracteristicile 
medicamentului sau la utilizarea acestuia.

Or. en

Justificare

Persoanele care accesează site-urile internet nu sunt identificate pentru că ar risca astfel să 
devină ţinta unor informaţii nesolicitate, difuzate de industria farmaceutică. Utilizarea 
corectă a medicamentului eliberat pe bază de reţetă medicală este prezentată fie de medicul 
care a prescris medicamentul, fie de un farmacist sau de orice alt practician din domeniul 
medicinei cu care pacientul are o relaţie personală, şi nu prin intermediul unui film difuzat pe 
internet. Conceptul „televiziune difuzată prin internet” (web-TV) este prea vag şi, prin 
urmare, este mai sigur să fie definit mai clar.

Amendamentul 262
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite
în mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 

 Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unui conţinut nesolicitat, distribuit către 
publicul larg sau către membri ai acestuia. 
Site-urile internet pot cuprinde conţinuturi 
video dacă acestă tehnică este utilă pentru 
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prin internet (web-TV). utilizarea eficientă şi în condiţii de 
siguranţă a medicamentului.

Or. en

Justificare

Este eliminat textul „fără acordul prealabil explicit al acestora”, deoarece toate informaţiile 
privind utilizatorii ar trebui să rămână absolut confidenţiale.

Amendamentul 263
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV), radio difuzat pe 
internet, podcast-uri, video stream-uri sau 
alte forme de transmisie digitală de 
informaţii care nu sunt autorizate în mod 
strict în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Legislaţia ar trebui să garanteze că pot fi folosite doar formatele digitale autorizate.
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Amendamentul 264
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV) sau materiale 
difuzate în format video.

Or. en

Justificare

Atunci când informaţiile sunt difuzate prin televiziune, televiziune prin internet, radio sau alte 
publicaţii din domeniul sănătăţii, pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unor informaţii 
nesolicitate şi acest tip de difuzare nu ar trebui, prin urmare, permisă.  Materialele video 
difuzate pe site-urile internet sunt susceptibile de a permite publicitatea mascată şi nu ar 
trebui, prin urmare, permise.

Amendamentul 265
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
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membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV) sau materiale 
difuzate în format video.

Or. en

Justificare

Atunci când informaţiile sunt difuzate prin televiziune, televiziune prin internet, radio sau alte 
publicaţii din domeniul sănătăţii, pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unor informaţii 
nesolicitate şi acest tip de difuzare nu ar trebui, prin urmare, permisă. Materialele video 
difuzate pe site-urile internet sunt susceptibile de a permite publicitatea mascată şi nu ar 
trebui, prin urmare, permise.

Amendamentul 266
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV), podcasturi sau 
orice altă informaţie în format video.

Or. fr

Amendamentul 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Site-urile internet înregistrate 
afişează un mesaj de avertizare în partea
de sus a fiecărei pagini a site-ului, prin 
care publicul este informat că informaţiile 
prezente pe acel site sunt elaborate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, al cărui nume este indicat. Mesajul 
de avertizare conţine şi o hiperlegătură 
către baza de date EudraPharm 
referitoare la medicamente.

Or. en

Justificare

Utilizatorii site-urilor internet care conţin informaţii privind medicamentele eliberate pe bază 
de reţetă medicală trebuie informaţi în mod clar cu privire la faptul că informaţiile respective 
au fost elaborate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă. Hiperlegătura către baza 
de date EudraPharm va garanta accesul direct şi facil al tuilizatorilor la informaţii 
comparabile privind medicamentele eliberate pe bază de reţetă medicală, puse la dispoziţie 
de o sursă necomercială, asigurând astfel o mai mare transparenţă.

Amendamentul 268
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După înregistrarea site-ului internet, 
orice modificare adusă conţinutului în 
ceea ce priveşte medicamentele eliberate 
pe bază de reţetă face obiectul unei 
monitorizări, în conformitate cu alineatul 
(3). Aceste modificări nu impun 
reînregistrarea site-ului internet.
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Or. en

Justificare

Dacă sunt aduse modificări conţinutului unui site internet, acestea ar trebui monitorizate de 
statul membru în care a fost înregistrat respectivul site internet. Pentru a evita birocraţia 
inutilă, nu ar trebui solicitată reînregistrarea site-ului.

Amendamentul 269
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv.

(3) Înainte de a le prezenta pe site-ul său 
internet, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă comunică noul 
conţinut şi modificările menţionate la 
alineatul (1) autorităţilor competente din 
statul membru în care a fost înregistrat 
site-ul internet pentru aprobarea 
prealabilă.
Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este pe deplin responsabil pentru 
toate informaţiile pe care le comunică 
opiniei publice.

Or. en

Justificare

Trebuie să li se solicite titularilor autorizaţiei de introducere pe piaţă să comunice 
autorităţilor competente noile conţinuturi şi modificările. Trebuie menţionat fără echivoc că 
societăţile sunt în continuare responsabile pentru toate informaţiile puse la dispoziţia opiniei 
publice.

Amendamentul 270
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor
difuzate pe site-ul internet respectiv.

(3) Înainte de a le prezenta pe site-ul său 
internet, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă comunică noul 
conţinut şi modificările autorităţilor 
competente din statul membru în care a 
fost înregistrat site-ul internet pentru 
aprobarea prealabilă.

Or. en

Justificare

Trebuie să li se solicite titularilor autorizaţiei de introducere pe piaţă să comunice noile 
conţinuturi şi modificările autorităţilor competente.

Amendamentul 271
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv.

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
legate de medicamente eliberate pe bază 
de reţetă, puse la dispoziţie pe site-ul 
internet respectiv.

Or. en

Justificare

Această precizare este importantă, deoarece o mare parte a conţinutului site-ului internet se 
poate referi la altceva decât la medicamentele eliberate pe bază de reţetă.
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Amendamentul 272
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv.

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv. 
Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă este pe deplin responsabil pentru 
toate informaţiile pe care le comunică 
opiniei publice.

Or. en

Justificare

Nu este realist să se aştepte de la autorităţile competente să monitorizeze constant toate site-
urile internet înregistrate şi toate modificările conţinutului informaţiilor. Prin urmare sunt 
esenţiale introducerea unor trimiteri specifice la responsabilitatea societăţilor şi garantarea 
faptului că acestea rămân răspunzătoare pentru toate informaţiile pe care le pun la dispoziţia 
opiniei publice.  Acest principiu se aplică tuturor societăţilor din toate sectoarele, iar 
companiile farmaceutice nu ar trebui scutite de la acesta.

Amendamentul 273
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100h – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv.

3. Înainte de a permite monitorizarea 
conţinutului informaţiilor sau de a 
prezenta modificările pe site-ul său 
internet, titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă comunică noul 
conţinut şi modificările autorităţilor 
competente din statul membru în care a 
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fost înregistrat site-ul internet pentru 
aprobarea prealabilă.

Or. en

Justificare

Trebuie să li se solicite titularilor autorizaţiei de introducere pe piaţă să comunice noile 
conţinuturi şi modificările autorităţilor competente.

Amendamentul 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dacă un stat membru are motive de a 
pune la îndoială corectitudinea traducerii 
informaţiilor reproduse, acesta poate 
solicita unui titular de autorizaţie de 
introducere pe piaţă să furnizeze o 
traducere autorizată a informaţiilor difuzate 
pe site-ul internet înregistrat la autoritatea 
naţională competentă dintr-un alt stat 
membru.

(a) Dacă un stat membru are motive de a 
pune la îndoială corectitudinea traducerii 
informaţiilor reproduse, acesta poate 
solicita unui titular de autorizaţie de 
introducere pe piaţă să furnizeze o 
traducere autorizată a informaţiilor 
aprobate oficial şi difuzate pe site-ul 
internet înregistrat la autoritatea naţională 
competentă dintr-un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Dacă un stat membru are motive de a (b) Dacă un stat membru are motive de a 
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pune la îndoială respectarea de către 
informaţiile difuzate pe un site internet 
înregistrat la autoritatea naţională 
competentă dintr-un alt stat membru a 
cerinţelor prezentului titlu, acesta 
informează statul membru în cauză asupra 
motivelor respective. Statele membre în 
cauză depun toate eforturile necesare 
pentru a ajunge la un acord cu privire la 
măsurile care urmează a fi adoptate. În 
cazul în care acestea nu ajung la un acord 
în termen de două luni, cazul va fi 
prezentat Comitetului farmaceutic 
constituit prin Decizia 75/320/CEE. 
Măsurile care se vor dovedi a fi necesare 
pot fi adoptate numai după ce comitetul a 
emis un aviz. Statele membre ţin seama de 
avizele emise de Comitetul farmaceutic şi 
îl informează pe acesta din urmă cu privire 
la modul în care avizul pe care acesta l-a 
emis a fost luat în considerare.

pune la îndoială respectarea de către 
informaţiile aprobate oficial şi difuzate pe 
un site internet înregistrat la autoritatea 
naţională competentă dintr-un alt stat 
membru a cerinţelor prezentului titlu, 
acesta informează statul membru în cauză 
asupra motivelor respective. Statele 
membre în cauză depun toate eforturile 
necesare pentru a ajunge la un acord cu 
privire la măsurile care urmează a fi 
adoptate. În cazul în care acestea nu ajung 
la un acord în termen de două luni, cazul 
va fi prezentat Comitetului farmaceutic 
constituit prin Decizia 75/320/CEE. 
Măsurile care se vor dovedi a fi necesare 
pot fi adoptate numai după ce comitetul a 
emis un aviz. Statele membre ţin seama de 
avizele emise de Comitetul farmaceutic şi 
îl informează pe acesta din urmă cu privire 
la modul în care avizul pe care acesta l-a 
emis a fost luat în considerare.

Or. en

Amendamentul 276
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 4a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare stat membru creează şi 
gestionează un portal internet naţional 
privind medicamentele, care cuprinde o 
pagină internet dedicată siguranţei 
medicamentelor, aflată 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:
(a) prospectele medicamentelor existente 
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pe piaţa internă cel puţin în limba 
naţională;
(b) rezumatul caracteristicilor produsului;
(c) rapoartele de evaluare, precum şi 
rapoartele periodice actualizate privind 
siguranţa prezentate autorităţilor din 
domeniul sănătăţii de către titularii de 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă;
(d) descrierea detaliată a sistemelor de 
gestionare a riscurilor şi protocoalele 
detaliate ale studiilor post-autorizare 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;
(e) lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări aprofundate, 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004;
(f) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către practicienii din domeniul medicinei 
şi pacienţi, pe baza formularelor 
menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004;
(g) 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;
(h) cererile 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-
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

Publicarea pe internet garantează că pacienţii şi opinia publică au acces la prospecte şi la 
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rezumatele caracteristicilor produselor 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7, în limba maternă, 
chiar şi din străinătate. Toate statele membre trebuie să aibă un portal internet al agenţiei 
naţionale a medicamentelor, care să furnizeze opiniei publice informaţii de înaltă calitate 
privind medicamentele. Amendamentul are ca scop să stabilească temeiul juridic pentru astfel 
de portaluri, ca urmarea  raportului Comisiei privind practicile existente în materie de 
furnizare de informaţii. Portalul internet ar trebui să includă o secţiune dedicată 
informaţiilor referitoare la aspectele de siguranţă şi farmacovigilenţă.

Amendamentul 277
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5  
Directiva 2001/83/CE 
 Articolul 100h – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză. În 
aceasta se precizează, de asemenea, faptul 
că site-ul internet este supravegheat nu 
presupune neapărat că informaţiile 
prezentate pe acesta au fost aprobate în 
prealabil.

(5) Statele membre solicită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
includă un mesaj de avertizare în partea 
de sus a fiecărei pagini a site-ului, prin 
care publicul este informat că informaţiile 
prezente pe acel site sunt elaborate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă şi, prin urmare, fac obiectul 
monitorizării, pentru a se evita 
publicitatea pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă. În declaraţia 
respectivă se specifică autoritatea naţională 
competentă care supraveghează site-ul 
internet în cauză. În aceasta se precizează, 
de asemenea, faptul că site-ul internet este 
supravegheat nu presupune neapărat că 
informaţiile prezentate pe acesta au fost 
aprobate în prealabil şi este inclusă o 
hiperlegătură către baza de date 
EudraPharm, precizându-se că 
informaţiile validate sunt disponibile în 
aceasta.

Or. en
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Justificare

Faptul că site-ul internet este înregistrat şi face obiectul monitorizării în confomitate cu 
cerinţele unei directive nu prezintă valoare adăugată pentru utilizatori, ci poate fi utilizat în 
mod abuziv. Este important ca utilizatorii să fie clar informaţi cu privire la faptul că site-ul 
internet este „face obiectul monitorizării pentru a se evita publicitatea pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă”, deoarece opinia publică nu este suficient de familiarizată cu 
chestiunea intereselor specifice. Hiperlegătura către baza de date Eudrapharm va garanta 
faptul că utilizatorii au acces direct şi facil la informaţii comparabile privind medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă furnizate de o sursă necomercială.

Amendamentul 278
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5  
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză. În 
aceasta se precizează, de asemenea, faptul 
că site-ul internet este supravegheat nu 
presupune neapărat că informaţiile 
prezentate pe acesta au fost aprobate în 
prealabil.

(5) Statele membre solicită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
includă un mesaj de avertizare în partea 
de sus a fiecărei pagini a site-ului, prin 
care publicul este informat că informaţiile 
prezente pe acel site sunt elaborate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă şi, prin urmare, fac obiectul 
monitorizării, pentru a se evita 
publicitatea pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă. În declaraţia 
respectivă se specifică autoritatea naţională 
competentă care supraveghează site-ul 
internet în cauză. În aceasta se precizează, 
de asemenea, faptul că site-ul internet este 
supravegheat nu presupune neapărat că 
informaţiile prezentate pe acesta au fost 
aprobate în prealabil şi este inclusă o 
hiperlegătură către baza de date 
EudraPharm, precizându-se că 
informaţiile validate sunt disponibile în 
aceasta.

Or. en
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Justificare

Faptul că site-ul internet este înregistrat şi face obiectul monitorizării în confomitate cu 
cerinţele unei directive nu prezintă valoare adăugată pentru utilizatori, ci poate fi utilizat în 
mod abuziv. Este important ca utilizatorii să fie clar informaţi cu privire la faptul că site-ul 
internet este „face obiectul monitorizării pentru a se evita publicitatea pentru medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă”, deoarece opinia publică nu este suficient de familiarizată cu 
chestiunea intereselor specifice. Hiperlegătura către baza de date Eudrapharm va garanta 
faptul că utilizatorii au acces direct şi facil la informaţii comparabile privind medicamentele 
eliberate pe bază de reţetă furnizate de o sursă necomercială.

Amendamentul 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză. În 
aceasta se precizează, de asemenea, faptul 
că site-ul internet este supravegheat nu 
presupune neapărat că informaţiile 
prezentate pe acesta au fost aprobate în 
prealabil.

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză.

Or. en

Amendamentul 280
Corinne Lepage

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză. În 
aceasta se precizează, de asemenea, faptul 
că site-ul internet este supravegheat nu 
presupune neapărat că informaţiile 
prezentate pe acesta au fost aprobate în 
prealabil;

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică cu
claritate autoritatea naţională competentă 
care supraveghează site-ul internet în 
cauză, precum şi titularul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă responsabil de 
site-ul internet. În aceasta se precizează, 
de asemenea, faptul că site-ul internet este 
supravegheat nu presupune neapărat că 
informaţiile prezentate pe acesta au fost 
aprobate în prealabil;

Or. fr

Amendamentul 281
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză. În 
aceasta se precizează, de asemenea, faptul 

(5) Statele membre solicită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatelor (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri web o declaraţie 
prin care să certifice faptul că site-ul 
internet a fost înregistrat şi face obiectul 
monitorizării în conformitate cu prezenta 
directivă. În declaraţia respectivă se 
specifică autoritatea naţională competentă 
care supraveghează site-ul internet în 
cauză. În aceasta se precizează, de 
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că site-ul internet este supravegheat nu 
presupune neapărat că informaţiile 
prezentate pe acesta au fost aprobate în 
prealabil.

asemenea, faptul că site-ul internet este 
supravegheat nu presupune neapărat că 
informaţiile prezentate pe acesta au fost 
aprobate în prealabil.

Or. en

Justificare

Publicul larg trebuie să fie informat cu privire la calitatea site-ului internet pe care îl 
consultă. Prin urmare, este preferabil ca disponibilitatea declaraţiei privind procedurile de 
înregistrare şi monitorizare să fie solicitată, nu doar permisă. Acest lucru este necesar pentru 
a demonstra publicului larg că poate avea încredere în site-ul respectiv.

Amendamentul 282
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre solicită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să 
adauge următoarele informaţii pe site-ul 
internet înregistrat:
- [numele titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă] este responsabil 
pentru informaţiile furnizate pe acest site 
internet. 
- „În cazul în care consideraţi că 
informaţiile furnizate încalcă legea, 
deoarece sunt false, induc în eroare sau 
nu sunt suficient de echilibrate, contactaţi 
autoritatea naţională competentă.”
- „Sunteţi încurajat(ă) să comunicaţi 
medicului dumneavoastră, farmacistului 
sau autorităţilor naţionale competente 
orice reacţii adverse ale medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă.” 
- „Puteţi găsi informaţii privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă
autorizate în cadrul comunităţii pe 
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următorul site internet: [hiperlegătură 
către Eudrapharrm].”

Or. en

Justificare

Cititorii au dreptul să ştie cine furnizează informaţiile în cauză. Cititorii au, de asemenea, 
dreptul să ştie cui se pot adresa dacă au îndoieli cu privire la calitatea informaţiilor 
furnizate. A treia afirmaţie este conformă cu dispoziţiile din Propunerea privind 
farmacovigilenţa. Hiperlegătura către baza de date Eudrapharm va garanta faptul că 
utilizatorii au acces direct şi facil la informaţii comparabile privind medicamentele eliberate 
pe bază de reţetă furnizate de o sursă necomercială.

Amendamentul 283
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre solicită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să 
adauge următoarele informaţii pe site-ul 
internet înregistrat:
- [numele titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă] este responsabil 
pentru informaţiile furnizate pe acest site 
internet. 
- „În cazul în care consideraţi că 
informaţiile furnizate încalcă legea, 
contactaţi, vă rugăm, autoritatea 
naţională competentă.”  
- „Sunteţi încurajat(ă) să comunicaţi 
medicului dumneavoastră, farmacistului, 
personalului medico-sanitar sau 
autorităţilor naţionale competente orice 
reacţii adverse ale medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă.” 
- „Puteţi găsi informaţii privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
autorizate în cadrul comunităţii pe 
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următorul site internet: [hiperlegătură 
către Eudrapharm].”

Or. en

Amendamentul 284
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Site-urile internet înregistrate 
afişează un mesaj de avertizare în partea 
de sus a fiecărei pagini a site-ului, prin 
care publicul este informat că informaţiile 
prezentate pe acel site sunt elaborate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, al cărui nume este indicat. Mesajul 
de avertizare conţine şi o hiperlegătură 
către baza de date EudraPharm 
referitoare la medicamente.

Or. en

Justificare

Utilizatorii site-urilor internet care conţin informaţii privind medicamente trebuie informaţi 
în mod clar că informaţiile respective au fost elaborate de titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă. Hiperlegătura către baza de date EudraPharm va garanta faptul că 
utilizatorii au acces direct şi facil la informaţii comparabile privind medicamentele, puse la 
dispoziţie de o sursă necomercială, asigurând astfel o mai mare transparenţă.

Amendamentul 285
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100i – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obligaţia de instituire a unor 
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proceduri pentru a trata plângerile şi a 
unor mecanisme de despăgubire eficiente 
pentru a da curs plângerilor 
consumatorilor şi pentru a asigura 
despăgubirea echitabilă a victimelor.

Or. en

Justificare

Este necesară introducerea unei trimiteri la un sistem de depunere a plângerilor şi de 
despăgubire, care să protejeze consumatorii şi să le pună la dispoziţie instrumentele necesare 
pentru valorificarea drepturilor lor şi pentru a solicita despăgubiri în cazul publicării de 
informaţii înşelătoare. Informaţiile înşelătoare referitoare la medicamentele eliberate pe bază 
de reţetă pot avea consecinţe grave pentru sănătatea publică.

Amendamentul 286
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100i – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre oferă posibilitatea de 
publicare a numelui titularului unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
responsabil cu difuzarea informaţiilor 
neconforme privind un medicament. 

Or. en

Justificare

Aceasta este o măsură eficientă şi descurajantă, care ar contribui la asigurarea respectării 
legislaţiei.

Amendamentul 287
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100i – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că titularii 
autorizaţiei de introducere pe piaţă sunt 
reprezentaţi şi audiaţi în cadrul 
examinării cazurilor în care sunt acuzaţi 
de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în 
prezentul titlu. Titularii autorizaţiei de 
introducere pe piaţă au dreptul de a ataca 
orice decizie în faţa unei instanţe 
judiciare sau a unui alt organism. 
Difuzarea informaţiilor este suspendată 
pe durata procedurii de apel, până la 
luarea unei decizii contrare de către 
organismul responsabil.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este asigurarea unei mai mari eficienţe şi transparenţe a 
procesului. Titularii autorizaţiei de introducere pe piaţă ar trebui să aibă dreptul de a se 
apăra în cazul în care consideră că acuzaţiile de nerespectare a dispoziţiilor sunt nefondate. 
Pentru a proteja publicul larg de informaţii care ar putea să nu respecte dispoziţiile acestui 
titlu, este necesar ca difuzarea lor să fie suspendată imediat după decizia autorităţii 
competente. Difuzarea ar trebui reluată numai dacă organismul competent pentru 
examinarea acţiunii de apel intentate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă decide 
acest lucru.

Amendamentul 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100j – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrează la dispoziţia autorităţilor sau a 
organismelor responsabile de 
monitorizarea informaţiilor privind 
medicamentele o mostră din toate 
informaţiile care sunt difuzate în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 

(a) păstrează la dispoziţia autorităţilor 
competente sau a organismelor 
responsabile de monitorizarea informaţiilor 
privind medicamentele care au autorizat 
în prealabil infomaţiile respective, o 
mostră din toate informaţiile care sunt 
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titlu şi informaţiile privind cantitatea de 
informaţii difuzate, împreună cu o 
declaraţie care să indice persoanele cărora 
acestea le sunt destinate, metoda de 
difuzare şi data primei difuzări a 
informaţiilor;

comunicate în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului titlu şi informaţiile privind 
cantitatea de informaţii comunicate, 
împreună cu o declaraţie care să indice 
persoanele cărora acestea le sunt destinate, 
metoda de comunicare şi data primei 
comunicări a informaţiilor;

Or. en

Amendamentul 289
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100j – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează autorităţilor sau 
organismelor responsabile de 
monitorizarea informaţiilor privind 
medicamentele informaţiile şi asistenţa de 
care au nevoie pentru buna desfăşurare a 
sarcinilor care le revin;

(c) furnizează autorităţilor sau 
organismelor responsabile de 
monitorizarea informaţiilor privind 
medicamentele informaţiile, resursele 
financiare şi asistenţa de care au nevoie 
pentru a-şi îndeplini sarcinile care le revin;

Or. en

Justificare

Autorităţile competente ar trebui să primească resursele financiare corespunzătoare pentru 
a-şi îndeplini sarcinile. 

Amendamentul 290
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100j – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează autorităţilor sau 
organismelor responsabile de 
monitorizarea informaţiilor privind 

(c) furnizează autorităţilor sau 
organismelor responsabile de 
monitorizarea informaţiilor privind 
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medicamentele informaţiile şi asistenţa de 
care au nevoie pentru buna desfăşurare a 
sarcinilor care le revin;

medicamentele informaţiile, resursele 
financiare şi asistenţa de care au nevoie 
pentru a-şi îndeplini sarcinile care le revin;

Or. en

Justificare

Autorităţile competente ar trebui să primească resursele financiare corespunzătoare pentru
a-şi îndeplini sarcinile. 

Amendamentul 291
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100j – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instituirea unor proceduri pentru a 
trata plângerile şi a unor mecanisme de 
despăgubire eficiente pentru a da curs 
plângerilor consumatorilor şi pentru a 
asigura despăgubirea echitabilă a 
victimelor.

Or. en

Justificare

Informaţiile înşelătoare referitoare la medicamentele eliberate pe bază de reţetă pot avea 
consecinţe grave pentru sănătatea publică. Este necesară adăugarea unui sistem pentru a 
trata plângerile şi de despăgubire, care să protejeze consumatorii şi să le pună la dispoziţie 
instrumentele necesare pentru valorificarea drepturilor lor şi pentru a solicita despăgubiri în 
cazul publicării de informaţii înşelătoare.

Amendamentul 292
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100j – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre oferă posibilitatea de 
publicare a numelui titularului unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
responsabil cu difuzarea informaţiilor 
neconforme privind un medicament. 

Or. en

Justificare

Aceasta ar putea fi o măsură eficientă şi descurajantă, care ar contribui la asigurarea 
respectării legislaţiei.

Amendamentul 293
Jiří Maštálka

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100k

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
homeopatice menţionate la articolul 14 
alineatul (1) şi care au fost clasificate drept 
medicamente eliberate numai pe bază de 
reţetă fac obiectul dispoziţiilor prezentului 
titlu.

Informaţiile privind medicamentele 
homeopatice şi cele pe bază de plante
menţionate la articolul 14 alineatul (1) şi 
care au fost clasificate drept medicamente 
eliberate numai pe bază de reţetă fac 
obiectul dispoziţiilor prezentului titlu.

Or. en

Justificare

Medicamentele pe bază de plante eliberate pe bază de reţetă ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare al legislaţiei. 

Amendamentul 294
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100k
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
homeopatice menţionate la articolul 14 
alineatul (1) şi care au fost clasificate drept 
medicamente eliberate numai pe bază de 
reţetă fac obiectul dispoziţiilor prezentului 
titlu.

Informaţiile privind medicamentele 
homeopatice şi cele pe bază de plante
menţionate la articolul 14 alineatul (1) şi 
care au fost clasificate drept medicamente 
eliberate numai pe bază de reţetă fac 
obiectul dispoziţiilor prezentului titlu.

Or. en

Justificare

Medicamentele pe bază de plante eliberate pe bază de reţetă ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare al legislaţiei. 

Amendamentul 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 l

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică până la data de [a se 
insera data exactă, cinci ani de la intrarea 
în vigoare a directivei care aduce 
modificări] un raport privind experienţa 
acumulată în procesul de punere în aplicare 
a dispoziţiilor prezentului titlu şi evaluează 
necesitatea revizuirii acestora. Comisia 
transmite acest raport Parlamentului 
European şi Consiliului.

Comisia publică până la data de [a se 
insera data exactă, cinci ani de la intrarea 
în vigoare a directivei care aduce 
modificări] un raport privind experienţa 
acumulată în procesul de punere în aplicare 
a dispoziţiilor prezentului titlu, după 
consultarea organizaţiilor pacienţilor şi a 
reprezentanţilor profesiilor din domeniul 
sănătăţii, şi evaluează, de asemenea, 
necesitatea revizuirii acestora. Comisia 
transmite acest raport Parlamentului 
European şi Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 296
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100l – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 12 luni după intrarea în 
vigoare a prezentei directive şi în urma 
consultărilor cu organizaţiile de pacienţi 
şi consumatori, de medici şi de farmacişti, 
cu statele membre şi alte părţi interesate, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport de 
evaluare privind inteligibilitatea şi 
acurateţea rezumatelor caracteristicilor 
produsului şi ale prospectelor însoţitoare, 
precum şi valoarea acestora pentru 
publicul larg şi practicienii din domeniul 
medicinei. În urma examinării datelor şi a 
examinării sistematice a probelor, 
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 practicienii din domeniul 
medicinei.

Or. en

Justificare

În cazul în care Comisia este într-adevăr preocupată de îmbunătăţirea informaţiilor la care 
au acces pacienţii, ar trebui să îmbunătăţească prezentarea şi conţinutul rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi ale prospectelor însoţitoare

Amendamentul 297
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 (nou) 
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Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100la (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 alineatul (1a)
Sub coordonarea Agenţiei, autorităţile 
naţionale competente organizează 
campanii independente de informare în 
domeniul sănătăţii şi al tratamentelor, pe 
următoarele teme:
- folosirea raţională a medicamentelor: ce 
este denumirea internaţională nebrevetată 
(DIN)? care este semnificaţia echilibrului 
între riscuri, efecte dăunătoare şi 
beneficii? ce este o reacţie adversă a 
medicamentelor? ce trebuie făcut în cazul 
confruntării cu o reacţie adversă a 
medicamentelor? cum se raportează 
reacţiile adverse ale medicamentelor; ce 
este conformitatea?
- buna guvernanţă: ce este conflictul de 
interese? ce este transparenţa?
- drepturile pacienţilor şi ale 
consumatorilor în cadrul studiilor clinice: 
ce este un studiu clinic? ce înseamnă 
consimţământ în cunoştinţă de cauză? 
care sunt drepturile în calitate de 
participant? ce sunt parametrii de 
substituţie?

Or. en

Justificare

Iniţierea campaniilor de educare în domeniul sănătăţii destinate membrilor opiniei publice 
este esenţială pentru ca pacienţii şi consumatorii să dispună de mijloace efective de acţiune, 
ceea ce va avea drept consecinţă o mai bună tratare a afecţiunilor şi rezultate mai bune în 
domeniul sănătăţii. Reacţiile directe şi spontane ale pacienţilor duc la cunoştinţe 
multiculturale şi reprezintă o experienţă de învăţare, în materie de reflectare şi exprimare 
directă, contribuind la educarea în materie de sănătate.
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Amendamentul 298
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100lb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100lb
Sub coordonarea Agenţiei, autorităţile 
naţionale competente organizează 
campanii independente preventive de 
informare, în special pe tema factorilor 
determinanţi asupra sănătăţii, în special 
prin sprijinirea campaniilor publice 
referitoare la modul de tratare a 
dependenţelor, riscul de dependenţă de 
alcool şi de substanţe care creează 
dependenţă (tutun, narcotice, etc.), la 
motivele pentru a alege o alimentaţie mai 
sănătoasă sau la practicarea cu 
regularitate a exerciţiilor fizice.

Or. en

Justificare

Multe boli şi afecţiuni pot fi evitate prin promovarea unor moduri de viaţă mai sănătoase 
(activitate fizică sporită, reducerea stresului, folosirea raţională a medicamentelor pentru a 
se evita efectele iatrogenice şi dependenţa, evitarea consumului de droguri) şi a unor măsuri 
nutriţionale (reducerea consumului de alcool, tutun, sare, zahăr, grăsimi, un consum mai 
mare de legume şi fructe, etc).

Amendamentul 299
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100lc (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 lc
Statele membre garantează că formarea 
preuniversitară a practicienilor din 
domeniul medicinei asigură dezvoltarea 
capacităţilor de comunicare ale acestora 
şi înţelegerea conceptelor de bază a 
medicinei bazate pe date probante.
Statele membre oferă sprijin financiar 
centrelor independente de informare 
privind medicamentele, încurajează 
elaborarea de programe educaţionale 
independente, continue pentru 
practicienii din domeniul medicinei, 
precum şi dezvoltarea capacităţilor de 
evaluare critică ale acestora.
În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia, în 
urma consultării publice cu statele 
membre şi cu programele de formare 
continuă destinate practicienilor din 
domeniul medicinei, elaborează un raport 
cuprinzător referitor la cele mai bune 
practici existente în statele membre.

Or. en

Justificare

Informarea pacienţilor şi răspunsul la nevoile acestora presupune o relaţie de încredere, 
iniţierea dialogului interpersonal şi disponibilitatea expertizei, care reprezintă 
responsabilităţile centrale ale profesiilor din domeniul sănătăţii. Capacităţile de comunicare 
ale practicienilor din domeniul medicinei trebuie dezvoltate pe durata formării 
preuniversitare a acestora.

Amendamentul 300
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
 Articolul 100lc (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 lc
Statele membre garantează că formarea 
preuniversitară a practicienilor din 
domeniul medicinei asigură dezvoltarea 
capacităţilor de comunicare ale acestora 
şi înţelegerea conceptelor de bază a 
medicinei bazate pe date probante.
Statele membre oferă sprijin financiar 
centrelor independente de informare 
privind medicamentele, încurajează 
elaborarea de programe educaţionale 
independente, continue pentru 
practicienii din domeniul medicinei, 
precum şi dezvoltarea capacităţilor de 
evaluare critică ale acestora.
În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia, în 
urma consultării publice cu statele 
membre şi cu programele de formare 
continuă destinate practicienilor din 
domeniul medicinei, elaborează un raport 
cuprinzător referitor la cele mai bune 
practici existente în statele membre.

Or. en

Justificare

Informarea pacienţilor şi răspunsul la nevoile acestora presupune o relaţie de încredere, 
iniţierea dialogului interpersonal şi disponibilitatea expertizei, care reprezintă 
responsabilităţile centrale ale profesiilor din domeniul sănătăţii. Capacităţile de comunicare 
ale practicienilor din domeniul medicinei trebuie dezvoltate pe durata formării 
preuniversitare a acestora.


