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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa, a Directivei 2001/83/CE de instituire a 
unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0665),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0514/2008),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 114 şi articolul 168 alineatul (4) litera 
(c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru 
piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7-0000/2009),

1. adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Referirea 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere avizul Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor din 22 
aprilie 20091,

                                               
1 JO C 229, 23.9.2009, p. 19.
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Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Avertismentele speciale în cazul medicamentelor supuse unei monitorizări intensive ar ajuta 
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atât personalul medical, cât şi pacienţii să identifice medicamentele noi supuse unei 
supravegheri intensive şi ar creşte gradul de sensibilizare al acestora în ceea ce priveşte 
raportarea oricăror reacţii adverse ce ar putea apărea. 

Triunghiul negru este deja folosit  pentru a desemna un nou medicament care face obiectul 
unei monitorizări intensive în UE (pentru medicamentele care respectă procedura de 
autorizare centralizată). 

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Competenţele Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă ar 
trebui crescute în raport cu grupul de coordonare. Grupul de coordonare nu este un 
organism de specialitate în domeniul farmacovigilenţei; sarcina acestuia este de a asigura un 
echilibru între riscurile generale şi beneficii. Comitetul ar trebui să fie singurul organism 
responsabil de farmacovigilenţă şi de evaluarea riscurilor, pentru a se evita duplicarea 
inutilă a rolurilor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să opereze un 
sistem de farmacovigilenţă care să 

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

colecteze informaţii utile pentru 
supravegherea medicamentelor, inclusiv 
informaţii privind reacţiile adverse 
suspectate la medicamente, cauzate de 
utilizarea normală, întrebuinţarea greşită, 
abuzul de medicamente şi erorile de 
medicaţie, asigurând calitatea acestuia prin 
urmărirea cazurilor de reacţii adverse 
suspectate la medicamente.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei produce confuzie şi sugerează că sistemul de farmacovigilenţă ar trebui 
utilizat pentru a colecta informaţii despre erorile de medicaţie în general. Este necesar să se 
clarifice contextul în care trebuie raportate erorile de medicaţie, urmând să fie raportate 
doar acele erori de medicaţie despre care se presupune că ar fi condus la reacţii adverse 
suspectate. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru aplicarea dispoziţiilor 
referitoare la farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să se asigure că, în cazul 
nerespectării obligaţiilor referitoare la 
farmacovigilenţă, titularilor autorizaţiilor 
de introducere pe piaţă le sunt aplicate 
sancţiuni efective, proporţionale şi 
disuasive.

(27) Pentru aplicarea dispoziţiilor 
referitoare la farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să se asigure că, în cazul 
nerespectării obligaţiilor referitoare la 
farmacovigilenţă, titularilor autorizaţiilor 
de introducere pe piaţă le sunt aplicate 
sancţiuni efective, proporţionale şi 
disuasive. În cazul în care condiţiile 
incluse în autorizaţia de introducere pe 
piaţă nu sunt îndeplinite în termenul 
stabilit, autorităţile naţionale competente 
ar trebui să dispună de competenţa de a 
revizui autorizaţia de introducere pe piaţă 
acordată.

Or. en

Justificare

Experienţa a demonstrat că, în numeroase cazuri în care companiilor li s-a solicitat să 
efectueze studii de siguranţă ulterior autorizării, acestea nu s-au conformat.  În cazul unui 
medicament care aduce profituri mari, amenzile nu au întotdeauna un efect disuasiv, astfel că 
legislaţia ar trebui să clarifice faptul că statele membre au la dispoziţie şi posibilitatea de a 
suspenda sau revoca autorizaţia de introducere pe piaţă. 
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Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere Directivei 
95/46/CE şi Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 privind protecţia persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituţiile şi 
organele comunitare şi privind libera 
circulaţie a acestor date. Obiectivul 
protecţiei sănătăţii publice prezintă un 
interes public major, care justifică 
prelucrarea datelor identificabile privind 
sănătatea în măsura în care aceasta are 
loc doar atunci este necesar, iar părţile 
implicate pot analiza necesitatea 
prelucrării acestor date în fiecare etapă a 
procesului de farmacovigilenţă.

Or. en

Justificare

Propunerea se referă la informaţii cu caracter personal extrem de sensibile, care ar trebui 
protejate pe deplin. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă prelucrarea datelor personale 
în cadrul sistemului Eudravigilance în conformitate cu legislaţia UE referitoare la protecţia 
datelor cu caracter personal. 

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se adaugă următorul punct:
(28e) Informaţii cu caracter de 
confidenţialitate comercială: 
documentele, datele sau informaţiile au 
un caracter de confidenţialitate 
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comercială dacă, atunci când devin 
publice, aceste documente, date sau 
informaţii ar aduce atingere în mod 
substanţial intereselor comerciale ale 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, cu excepţia situaţiei în care, în 
ciuda atingerii aduse, există un interes 
public superior care justifică divulgarea.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure un echilibru mai bun între transparenţă şi confidenţialitatea 
comercială în ceea ce priveşte informaţiile protejate de drepturi de proprietate. În acest scop, 
conceptul de „informaţii cu caracter de confidenţialitate comercială” ar trebui să fie clar 
definit în legislaţie. O definiţie specifică ce ţine cont de caracteristicile sectorului farmaceutic 
şi reflectă aspectele legate de sănătatea publică ar servi drept referinţă pentru a stabili ce 
tipuri de informaţii pot fi divulgate publicului şi ce tipuri de informaţii pot fi tratate în mod 
legitim ca fiind confidenţiale.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a 
medicamentului;

3a. un rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a 
medicamentului;

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

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

Or. en
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Justificare

În special personalul medico-sanitar este deja familiarizat cu triunghiul negru care este 
folosit  pentru a desemna un nou medicament care face obiectul unei monitorizări intensive în 
UE (pentru medicamentele autorizate în conformitate cu procedura de autorizare 
centralizată). 

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor. În cazul în care 
condiţiile incluse în autorizaţia de 
introducere pe piaţă nu sunt îndeplinite în 
termenul stabilit, autorităţile competente 
ar trebui să dispună de competenţa de a 
revizui autorizaţia de introducere pe piaţă 
acordată.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului depus la considerentul 18.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

o perioadă de un an, orice text nou sau 
modificat trebuie prezentat cu caractere 
aldine şi trebuie precedat de textul
«Informaţie nouă».

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

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară, 
precedată de simbolul        : «Acest
medicament face obiectul unei monitorizări 
intensive. Toate reacțiile adverse
suspectate trebuie raportate medicului, 
farmacistului sau  <numele, adresa 
internet, adresa poştală şi/sau numărul de 
telefon al autorității competente naționale
>».”

Or. en

Justificare

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

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

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) Pentru medicamentele care nu sunt 
incluse pe lista menţionată la articolul 23 
din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, ar 
trebui să se includă următoarea 
menţiune: „reacțiile adverse suspectate 
trebuie raportate medicului, farmacistului 
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sau  <numele, adresa internet, adresa 
poştală şi/sau numărul de telefon al 
autorității competente naționale >”;

Or. en

Justificare

Datele de contact ale autorităţilor naţionale competente ar trebui să fie furnizate chiar dacă 
un medicament nu face obiectul unei monitorizări intensive. Prospectul de informare destinat 
pacientului conţine doar numele şi adresa titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
numele reprezentanţilor desemnaţi ai acestuia în statele membre şi numele şi adresa 
fabricantului. Dacă se doreşte încurajarea de către statele membre a raportării directe către 
autorităţile naţionale competente (a se vedea amendamentul 14), atunci trebuie indicate 
datele de contact ale autorităţilor. Pacienţii trebuie să fie informaţi că se pot adresa 
personalului medico-sanitar.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu ajutorul sistemului de 
farmacovigilenţă menţionat la alineatul (1), 
statele membre efectuează o evaluare 
ştiinţifică a tuturor informaţiilor, iau în 
considerare opţiunile existente pentru 
minimizarea şi prevenirea riscurilor şi 
adoptă măsuri de reglementare, după caz.
Acestea efectuează un audit periodic al 
sistemului lor de farmacovigilenţă şi 
raportează rezultatele Comisiei până la [a 
se introduce data exactă – doi ani de la data 
transpunerii menţionate la articolul 3 
alineatul (1)] şi, ulterior, la fiecare doi ani.

(2) Cu ajutorul sistemului de 
farmacovigilenţă menţionat la alineatul (1), 
statele membre efectuează o evaluare 
ştiinţifică a tuturor informaţiilor, iau în 
considerare opţiunile existente pentru 
minimizarea şi prevenirea riscurilor şi 
adoptă măsuri de reglementare, după caz.
Sub îndrumarea Agenţiei, acestea asigură 
efectuarea unui audit periodic
independent al sistemului lor de 
farmacovigilenţă şi raportează rezultatele 
Comisiei până la [a se introduce data 
exactă – doi ani de la data transpunerii 
menţionate la articolul 3 alineatul (1)] şi, 
ulterior, la fiecare doi ani.

Or. en

Justificare

Probabilitatea ca statele membre să întârzie cu raportarea reacţiilor adverse la medicamente 
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în baza de date Eudravigilance este de zece ori mai mare decât în cazul companiilor. În 
prezent, aproximativ jumătate dintre rapoartele statelor membre referitoare la reacţiile 
adverse nu sunt primite în termen de 15 zile. Aceste întârzieri prezintă riscuri pentru 
sănătatea publică şi auditurile independente vor fi probabil mai eficace în soluţionarea 
problemei decât auditurile interne.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatele 1 şi 1a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă naţională; aceste măsuri 
includ formarea cadrelor medicale şi o 
campanie de informare a pacienţilor;
(1a) facilitează raportarea directă de către 
pacienţi prin punerea la dispoziţie a unor 
formate de raportare alternative, pe lângă 
formatul online; 

Or. en

Justificare

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.
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Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Raportarea reacţiilor adverse suspectate, 
cauzate de erorile de medicaţie, ar trebui 
să fie anonimă, fără culpabilizarea 
nimănui, şi ar trebui să intre sub 
incidenţa secretului profesional.

Or. en

Justificare

Comisia propune o nouă definiţie a reacţiilor adverse care ar include, pentru prima dată, 
reacţiile adverse cauzate de erorile de medicaţie. Cei care lucrează în domeniul siguranţei 
pacienţilor ştiu că, pentru a încuraja raportarea, este important să nu existe culpabilizare. 
Personalul medico-sanitar nu trebuie descurajat să raporteze reacţii adverse de teama 
consecinţelor juridice ulterioare.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informaţii cu privire la 

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

toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoştinţă de eveniment. Se 
instituie un sistem pentru notificarea 
simultană a statelor membre în cauză cu 
privire la rapoartele primite.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

(1) Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Or. en

Justificare

Modificarea are ca scop alinierea acestui articol la amendamentele 11, 12 şi 14. Pacienţii 
trebuie să aibă posibilitatea de a transmite rapoartele în format electronic, însă nu ar trebui 
împiedicată folosirea altor formate. Statelor membre le revine responsabilitatea de a pune 
raportul într-un format electronic compatibil cu Eudravigilance.
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La următoarea sa reuniune după 
încheierea perioadei stabilite la alineatul
(2) pentru prezentarea de observaţii de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări, ţinând cont 
de orice observaţii prezentate în 
conformitate cu alineatul respectiv.

(3) La următoarea sa reuniune după 
încheierea perioadei stabilite la alineatul
(2) pentru prezentarea de observaţii de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, Comitetul pentru evaluarea riscurilor 
în materie de farmacovigilenţă adoptă 
raportul de evaluare cu sau fără modificări, 
ţinând cont de orice observaţii prezentate 
în conformitate cu alineatul respectiv.

Acesta emite, pe baza raportului de 
evaluare, o recomandare adresată 
grupului de coordonare. 
Cuvântul „consultativ” ar trebui eliminat 
din denumirea Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă 
pentru a reflecta mai bine competenţele 
Comitetului. 
Dacă prezentul amendament este adoptat, 
denumirea Comitetului va fi modificată în 
ansamblul textului.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 3. Competenţele Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie 
de farmacovigilenţă ar trebui crescute în raport cu grupul de coordonare. Grupul de 
coordonare nu este un organism de specialitate în domeniul farmacovigilenţei; sarcina 
acestuia este de a asigura un echilibru între riscurile generale şi beneficii. Comitetul ar 
trebui să fie singurul organism responsabil de farmacovigilenţă şi de evaluarea riscurilor, 
pentru a se evita duplicarea inutilă a rolurilor.
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Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unei evaluări unice a 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranţa referitoare la mai multe 
autorizaţii de introducere pe piaţă, în 
conformitate cu articolul 107e alineatul (1), 
dintre care niciuna nu a fost acordată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, grupul de coordonare 
examinează raportul Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă în termen de 
30 de zile de la data primirii acestuia şi
adoptă un aviz în sensul menţinerii, 
modificării, suspendării sau revocării 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă în 
cauză, incluzând un calendar pentru 
aplicarea avizului.

(1) În cazul unei evaluări unice a 
rapoartelor periodice actualizate privind 
siguranţa referitoare la mai multe 
autorizaţii de introducere pe piaţă, în 
conformitate cu articolul 107e alineatul (1), 
dintre care niciuna nu a fost acordată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, în termen de 30 de zile de la 
data primirii recomandării Comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă, grupul de coordonare
adoptă un aviz în sensul menţinerii, 
modificării, suspendării sau revocării 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă în 
cauză, incluzând un calendar pentru 
aplicarea avizului.

Or. en

Justificare

Avizului CERF ar trebui să i se acorde o importanţă mai mare de către grupul de coordonare 
şi Comitetul pentru medicamente de uz uman, care ar trebui să poată să respingă 
recomandările CERF doar dacă îşi justifică decizia cu motive ştiinţifice sau legate de 
sănătatea publică. 

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei evaluări unice a 
rapoartelor periodice actualizate privind 

(3) În cazul unei evaluări unice a 
rapoartelor periodice actualizate privind 
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siguranţa referitoare la mai multe 
autorizaţii de introducere pe piaţă, în 
conformitate cu articolul 107e alineatul (1), 
dintre care cel puţin una a fost acordată în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004,
Comitetul pentru medicamente de uz 
uman examinează raportul Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în
materie de farmacovigilenţă în termen de 
30 de zile de la data primirii acestuia şi
adoptă un aviz în sensul menţinerii, 
modificării, suspendării sau revocării 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă în 
cauză.

siguranţa referitoare la mai multe 
autorizaţii de introducere pe piaţă, în 
conformitate cu articolul 107e alineatul (1), 
dintre care cel puţin una a fost acordată în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, în termen 
de 30 de zile de la data primirii
recomandării Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman adoptă un aviz 
în sensul menţinerii, modificării, 
suspendării sau revocării autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în cauză.

Comitetul pentru medicamente de uz 
uman adoptă un aviz diferit de 
recomandările Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă 
numai în cazul în care există motive 
importante de ordin ştiinţific sau legate de 
sănătatea publică ce justifică acest lucru. 
Comitetul pentru medicamente de uz 
uman  explică aceste motive într-o 
justificare anexată avizului său.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 107g alineatul (1).

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Secţiunea 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secţiunea 2a
Detectarea semnalelor

Articolul 107h Articolul 107h

Or. en
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Justificare

Secţiunea 2 a propunerii este intitulată „Rapoarte periodice actualizate privind siguranţa”, 
însă articolul 107h nu are ca obiect aceste rapoarte. Acesta prezintă procedura aplicată 
pentru detectarea şi evaluarea semnalelor din baza de date Eudravigilance, care reprezintă o 
etapă esenţială în sistemul de farmacovigilenţă. Pentru a se evita confuziile, acest articol ar 
trebui să fie inclus într-o secţiune separată, intitulată corespunzător.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea acestei evaluări, 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenţă poate organiza o audiere 
publică.
Audierile publice sunt anunţate prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranţa medicamentelor. 
Anunţul cuprinde informaţii privind 
modalităţile de participare pentru titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
pentru public. 
Agenţia oferă posibilitatea de a participa 
la audiere tuturor celor care solicită acest 
lucru, fie personal, fie prin intermediul 
tehnologiilor bazate pe internet.
În cazul în care titularul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă sau o altă 
persoană care doreşte să prezinte 
informaţii deţine date cu caracter de 
confidenţialitate comercială în raport cu 
obiectul procedurii, acesta sau aceasta 
poate cere să i se permită să prezinte 
aceste date Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
în cadrul unei audieri care nu se 
desfăşoară public.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei permite doar Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă să organizeze audieri publice prin intermediul „procedurii comunitare”, 
aceasta fiind declanşată atunci când un stat membru este deja pe punctul de a suspenda sau 
de a modifica o autorizaţie de introducere pe piaţă. Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă ar trebui să aibă posibilitatea de a recurge la audieri publice şi 
în scopul de a putea proceda la evaluarea semnalelor apărute în cadrul procedurii 
„normale”, adică prin monitorizarea rapoartelor individuale privind reacţiile adverse 
transmise în baza de date Eudravigilance.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comunitară Procedura urgentă la nivelul Uniunii

Or. en

Justificare

Această secţiune descrie procedura pentru schimbul imediat de informaţii şi pentru 
coordonare în cazul în care un stat membru descoperă o problemă gravă de siguranţă şi 
acţionează – sau are în vedere o acţiune – pentru revocarea unilaterală sau suspendarea 
autorizaţiei de introducere pe piaţă. Titlul propus, „Procedura comunitară”, nu reflectă 
caracterul urgent al procedurii şi creează confuzii în contextul procedurilor centralizate şi 
descentralizate de autorizare a medicamentelor.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
evaluează situaţia în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 

(2) Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă evaluează 
situaţia în cauză. În scopul acestei evaluări, 
el poate organiza o audiere publică, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
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publică. articolul 107h alineatul (2a) din directivă.

Audierile publice sunt anunţate prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranţa medicamentelor. 
Anunţul cuprinde informaţii privind 
modalităţile de participare pentru titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
pentru public. 
Agenţia oferă posibilitatea de a participa 
la audiere tuturor celor care solicită acest 
lucru, fie personal, fie prin intermediul 
tehnologiilor bazate pe internet.
În cazul în care titularul unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă sau o altă 
persoană care doreşte să prezinte 
informaţii deţine date cu caracter de 
confidenţialitate comercială în raport cu 
obiectul procedurii, acesta sau aceasta 
poate cere să prezinte aceste date 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
în cadrul unei audieri care nu se 
desfăşoară public.

Or. en

Justificare

Procedura este descrisă deja într-un articol precedent şi nu ar trebui reluată aici.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă domeniul de aplicare al 
procedurii, determinat în conformitate cu 
articolul 107i alineatul (2), nu include nicio 
autorizaţie de introducere pe piaţă acordată 
în conformitate cu procedura vizată în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, grupul de 
coordonare examinează recomandarea 

(1) Dacă domeniul de aplicare al 
procedurii, determinat în conformitate cu 
articolul 107i alineatul (2), nu include nicio 
autorizaţie de introducere pe piaţă acordată 
în conformitate cu procedura vizată în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, grupul de 
coordonare acţionează în conformitate cu 



PE430.927v01-00 24/29 PR\798816RO.doc

RO

Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
în termen de 30 de zile de la data 
formulării acesteia şi adoptă un aviz în 
sensul menţinerii, modificării, 
suspendării, revocării sau refuzului 
reînnoirii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă în cauză, incluzând un calendar 
pentru punerea în aplicare a avizului.

articolul 107g alineatul (1).

Or. en

Justificare

Principiul conform căruia Comitetul pentru medicamente de uz uman şi grupul de 
coordonare trebuie să prezinte motivele pentru care avizul lor diferă de recomandările CERF 
ar trebui să se aplice şi în cazul evaluărilor efectuate în cadrul procedurii comunitare 
urgente.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă domeniul de aplicare al 
procedurii, determinat în conformitate cu 
articolul 107i alineatul (2), include cel 
puţin o autorizaţie de introducere pe piaţă 
acordată în conformitate cu procedura 
vizată în Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
Comitetul pentru medicamente de uz uman
examinează recomandarea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă în termen de 
30 de zile de la data formulării acesteia şi 
adoptă un aviz în sensul menţinerii, 
modificării, suspendării, revocării sau 
refuzului reînnoirii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în cauză.

(3) Dacă domeniul de aplicare al 
procedurii, determinat în conformitate cu 
articolul 107i alineatul (2), include cel 
puţin o autorizaţie de introducere pe piaţă 
acordată în conformitate cu procedura 
vizată în Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
Comitetul pentru medicamente de uz uman  
hotărăşte în conformitate cu articolul 
107g alineatul (3).

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea la articolul 107l alineatul (1).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Farmacovigilenţa este sistemul folosit pentru a monitoriza siguranţa medicamentelor după ce 
acestea au fost autorizate pentru uzul public. Farmacovigilenţa joacă un rol important în 
sănătatea publică. În Uniunea Europeană, se estimează că 197 000 de decese pe an sunt 
cauzate de reacţiile adverse la medicamente. Testele clinice pot trece cu vederea efectele 
secundare ale medicamentelor în cazul în care aceste efecte sunt rare sau apar doar după o 
utilizare îndelungată, ori implică o interacţiune cu alte medicamente. Cei mai mulţi dintre noi 
sunt la curent cu „tragedia medicală” a medicamentelor Thaliomide din anii 1960 şi, mai 
recent, Vioxx. De aceea, sistemele de urmărire a utilizării medicamentelor, de raportare a 
reacţiilor adverse şi de căutare a modelelor („detectare a semnalelor”) reprezintă o prioritate 
pentru politica europeană în materie de sănătate publică.   
  
Conform legislaţiei actuale a UE, medicamentele pot fi autorizate în două moduri: a)  o 
procedură centralizată prin care o întreprindere farmaceutică depune o cerere la EMEA 
(Agenţia Europeană pentru Medicamente) sau b) un sistem de recunoaştere reciprocă prin 
care o ţară realizează o evaluare a noului medicament şi stabileşte o coordonare cu alte state 
membre prin intermediul recunoaşterii reciproce. Anumite tipuri de produse noi trebuie să 
treacă prin sistemul centralizat, de exemplu medicamentele pentru boli neurodegenerative, 
HIV, cancer sau din domeniul biotehnologiei. Normele care reglementează procedura 
centralizată sunt prevăzute în Regulamentul UE nr. 726/2004, iar cele referitoare la sistemul 
descentralizat în Directiva 2001/83/CE. Propunerea Comisiei de actualizare a normelor 
privind farmacovigilenţa impune, prin urmare, modificarea ambelor acte legislative. 
Raportoarea a elaborat amendamente atât la regulament, cât şi la directivă, însă, având în 
vedere faptul că cele două acte legislative se suprapun, descrierea de mai jos se referă la 
ambele acte.

Chintesenţa unui sistem de farmacovigilenţă eficient constă în raportarea adecvată a reacţiilor 
adverse de către personalul medical, întreprinderile farmaceutice şi înşişi pacienţii, precum şi 
înregistrarea corespunzătoare a acestor reacţii adverse de către autorităţile publice, astfel încât 
să poată fi detectate „semnalele” care atrag atenţia asupra unor potenţiale probleme. Aceste 
semnale trebuie să fie apoi urmate de măsuri care să includă modificări în ceea ce priveşte 
modalitatea de prescriere a medicamentului, informaţii mai ample cu privire la modul de 
utilizare sau, atunci când natura reacţiilor adverse este una severă, retragerea completă a 
medicamentului. Avantajul consolidării cooperării în domeniul farmacovigilenţei la nivel 
european este că „rezerva” de reacţii adverse raportate este mai mare, ceea ce înseamnă că 
modelele mai rare pot fi colectate mai rapid, dublarea operaţiilor privind urmărirea aceloraşi 
efecte adverse în diferite state membre poate fi evitată, iar medicamentele nesigure pot fi 
retrase rapid atunci când se impune acest lucru. „Semnalele” sunt culese din raportări 
spontane ale reacţiilor adverse (ADR) semnalate autorităţilor competente naţionale, din 
rapoarte periodice actualizate privind siguranţa (PSUR), pe care societăţile sunt obligate să le 
prezinte odată cu introducerea pe piaţă a produsului, precum şi din expertiza studiilor 
medicale. Actualul sistem de farmacovigilenţă din cadrul UE a evoluat în ultimii ani, în 
vederea unei mai bune coordonări a activităţilor între statele membre. A fost creată şi pusă în 
funcţiune o bază de date unică, Eudravigilance, pentru culegerea datelor, iar un grup de lucru 
se întruneşte pentru a discuta diferite aspecte. Cu toate acestea, carenţele din legislaţia actuală 
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fac ca abordarea să fie oarecum nesistematică şi lipsită de consecvenţă.   
Prin urmare, Comisia propune modificări destinate să consolideze farmacovigilenţa UE şi să 
raţionalizeze procedurile. Raportoarea salută, în linii mari, abordarea Comisiei, aprofundând 
însă propunerile acesteia în anumite domenii. Potrivit raportoarei, principalele puncte ar fi 
următoarele.

1. Consolidarea rolului Comitetului UE pentru farmacovigilenţă 

Raportoarea consideră corectă decizia Comisiei de a înlocui actualul Grup de lucru pentru 
farmacovigilenţă cu Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă.    Majoritatea experţilor au afirmat că sistemul existent al grupului de lucru 
funcţionează într-o manieră oarecum ad-hoc, concentrându-se doar asupra medicamentelor 
autorizate prin intermediul procedurii centralizate şi neavând un statut care să garanteze că 
rezultatele obţinute sunt urmărite de către Comitetul pentru medicamente de uz uman, care 
supervizează întregul sistem. Cu toate acestea, raportoarea consideră că rolul Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă poate fi consolidat în 
continuare, acordându-i acestuia, mai degrabă decât un rol pur consultativ, competenţa de a 
recomanda Comitetului pentru medicamente de uz uman acţiuni de intervenţie, precum şi 
lărgind componenţa sa la un reprezentant pentru fiecare stat membru. În vederea sporirii 
transparenţei activităţii Comitetului consultativ, raportoarea propune, de asemenea, numirea a 
doi reprezentanţi suplimentari care să reprezinte pacienţii şi personalul medical, astfel cum se 
întâmplă în cazul altor comitete ale EMEA.

2. Rolul statelor membre în cadrul sistemului 

Raportoarea consideră că statele membre trebuie să rămână actorii principali în cadrul 
sistemului de farmacovigilenţă al UE. Conform propunerii Comisiei, autoritatea competentă 
din fiecare stat membru ar trebui să acţioneze în continuare în calitate de centru de informare 
şi asistenţă pentru orice raportare spontană a reacţiilor adverse, iar personalul medical şi 
pacienţii ar trebui să semnaleze reacţiile adverse autorităţii competente, şi nu direct bazei de 
date Eudravigilance. Raportoarea înţelege preocupările statelor membre în ceea ce priveşte 
propunerea Comisiei de a permite unei societăţi să prezinte Eudravigilance un singur raport cu 
privire la o reacţie adversă, şi nu fiecărui stat membru (a se vedea punctul 2). Aceasta 
consideră că statele membre trebuie să fie informate de îndată în cazul în care o societate 
raportează bazei de date Eudravigilance o reacţie adversă care a apărut pe teritoriul său şi 
sugerează instituirea unui sistem de avertizare simultană a statelor membre în cauză.

3. Rolul societăţilor în cadrul sistemului  

Au fost propuse mai multe modificări benefice care afectează societăţile. Raportoarea salută 
în mod deosebit propunerile care asigură o mai bună urmărire şi coordonare a evaluărilor 
reacţiilor adverse, prin evitarea repetării operaţiilor în diferite state membre.  Din acest motiv, 
aceasta sprijină raportarea de către societăţi direct către baza de date Eudravigilance (cu 
garanţiile prevăzute la punctul 3) şi mecanismele de colaborare în vederea urmăririi 
rapoartelor periodice privind siguranţa, rapoarte coordonate prin intermediul Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă.      

4. Rolul personalului medico-sanitar 
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Raportoarea sprijină măsurile de încurajare a personalului medico-sanitar de a raporta 
voluntar reacţiile adverse autorităţii competente a acestora şi doreşte să întărească rolul 
acestora în informarea şi încurajarea pacienţilor în vederea semnalării reacţiilor adverse.

5. Rolul pacienţilor

Pacienţii deţin un rol esenţial în „detectarea semnalelor” reacţiilor adverse. Raportoarea 
susţine propunerile de încurajare a „pacientului informat” şi sprijină ferm noile dispoziţii care 
permit raportarea directă a reacţiilor adverse de către pacienţi, cu toate că este de părere că 
raportarea ar trebui făcută autorităţilor competente şi nu societăţilor.  În prezent, puţine state 
membre acceptă raportarea directă, în schimb, acolo unde aceasta există, sistemul nu a 
suprasolicitat autoritatea competentă. Un pacient informat trebuie să ştie, de asemenea, când 
ia medicamente noi. Prin urmare, raportoarea sprijină propunerea privind produsele 
monitorizate în mod strict şi consideră că sistemul nu ar trebui doar să informeze pacienţii 
cărora li se prescrie un produs nou, ci şi să îi încurajeze pe aceştia să raporteze efectele 
adverse. În acest sens, raportoarea a depus o serie de amendamente pentru a îmbunătăţi 
informarea cu privire la prospectul destinat pacientului.

6. Prospectul de informare destinat pacientului  

O serie de părţi interesate îşi exprimă nemulţumirea faţă de propunerea Comisiei Europene de 
a include în prospectul de informare destinat pacientului „cutia neagră”, ce conţine informaţii 
esenţiale. Raportoarea înţelege aceste preocupări, în special că ceea ce este esenţial pentru un 
pacient poate să nu fie esenţial pentru toţi pacienţii.  Cu toate acestea, aceasta este de părere 
că prospectul de informare destinat pacientului în forma actuală nu este satisfăcător din punct 
de vedere al pacientului şi că principalele caracteristici ale medicamentului ar trebui indicate 
mai clar. Este posibil ca soluţia optimă să fie amânarea acestei chestiuni până la o revizie 
generală a prospectului destinat pacientului. Din acest motiv, raportoarea nu a depus 
amendamente la propunerile Comisiei.

7. Raportarea reacţiilor adverse ale medicamentelor 

Noul sistem propune ca toate reacţiile adverse (nu numai cele grave) să fie raportate bazei de 
date Eudravigilance de către autorităţile competente sau societăţi. Acest lucru înseamnă că, 
pentru prima dată, informaţiile referitoare la toate reacţiile adverse al medicamentelor vor fi 
centralizate într-un singur loc în cadrul UE.  Acesta poate fi un instrument de cercetare 
valoros pentru toată lumea. Comisia trebuie, totuşi, să se asigure că baza de date 
Eudravigilance este în măsură să facă faţă valului de informaţii, punând în practică sisteme 
care să permită identificarea clară a celor mai grave reacţii adverse. În condiţiile în care toate 
reacţiile adverse sunt înregistrate în baza de date Eudravigilance, raportoarea consideră 
întemeiată diminuarea obligaţiei societăţilor de a prezenta o listă exhaustivă a reacţiilor 
adverse în rapoartele periodice actualizate privind siguranţa (RPAS). În loc să prezinte date 
brute, socităţile vor fi obligate, în schimb, să analizeze reacţiile adverse şi să prezinte 
rezumate ale rezultatelor constatate.  Acest lucru este logic, în special având în vedere faptul 
că raportoarea a aflat că autorităţile competente au fost deseori copleşite de volumul uriaş de 
rapoarte RPAS pe care le-au primit în trecut, motiv pentru care multe dintre acestea au rămas 
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neexaminate. Promptitudinea cu care reacţiile adverse sunt raportate bazei de date 
Eudravigilance prezintă o importanţă maximă pentru siguranţa pacienţilor. Prin urmare, 
raportoarea a aflat cu îngrijorare că nici societăţile, nici statele membre nu au respectat cerinţa 
actuală de raportare a reacţiilor adverse în termen de 15 zile. Cu toate acestea, statele membre 
conduc, de departe, în topul „infracţiunilor”: 5% din rapoartele societăţilor, comparativ cu 
50% din rapoartele statelor membre. De aceea, raportoarea a urmărit să includă dispoziţii care 
să garanteze mecanisme de conformare mai eficiente.

8. Acţiune urgentă sau „procedură comunitară” 

Raportoarea salută includerea unor dispoziţii mai clare privind momentul activării unei 
proceduri urgente. Statele membre trebuie să acţioneze rapid şi concertat atunci când apare o 
reacţie adversă gravă.

9. Transparenţa: 

Raportoarea salută propunerile care aduc mai multă transparenţă sistemelor UE în materie de 
farmacovigilenţă. Aceasta apreciază extinderea portalului web şi practica audierilor publice 
pentru strângerea de probe cu privire la reacţiile adverse. Raportoarea consideră că audierile 
nu ar trebui utilizate doar în caz de acţiune urgentă, acestea putând fi totodată instrumente 
utile pentru farmacovigilenţa normală, şi propune, prin urmare, o modificare în acest sens.


