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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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția 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 evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare, în ceea ce privește farmacovigilența medicamentelor de uz uman, a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind 
autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a 
unei Agenții Europene pentru Medicamente
(COM(2008)0664 – C7-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0664),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C6-0515/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, prezentată Parlamentului European și Consiliului, 
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 și articolul 168 alineatul (4) litera 
(c) din Tratatul privind funcționarea UE,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2009),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere avizul autorității 
europene pentru protecția datelor din 22 
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aprilie 20091

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităților 
competente să primească și să aibă acces 
simultan la informații privind 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate și să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menținută și 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informațiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerințe de notificare titularilor unei 
autorizații de introducere pe piață. Baza de 
date ar trebui să fie accesibilă în mod 
integral statelor membre, Agenției și 
Comisiei și accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizații de 
introducere pe piață și publicului.

(5) Pentru a permite tuturor autorităților 
competente să primească și să aibă acces 
simultan la informații privind 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate și să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menținută și 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informațiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerințe de notificare titularilor unei 
autorizații de introducere pe piață. În 
schimb, baza de date Eudravigilance ar 
trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizații de introducere 
pe piață.  Baza de date ar trebui să fie 
accesibilă în mod integral statelor membre, 
Agenției și Comisiei și accesibilă într-o 
anumită măsură titularilor unei autorizații 
de introducere pe piață și publicului.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie informate pe cale electronică atunci când titularii unei 
autorizații de introducere pe piață transmit către Eudravigilance rapoarte privind presupuse 
efecte indezirabile grave constatate pe teritoriul lor, ca mijloc de control suplimentar care să 
asigure că autoritățile naționale competente nu trec cu vederea sau ignoră aceste informații.

                                               
1 JO C 229, 23.9.2009, p. 19. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea asigurării disponibilității 
expertizei necesare și resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilență la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet științific în cadrul Agenției, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență. 
Acest comitet ar trebui să fie compus din
experți științifici independenți care au
competențe în materie de siguranță a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
privește depistarea, evaluarea și reducerea 
și comunicarea riscurilor, precum și 
realizarea studiilor de siguranță post-
autorizare și a auditului sistemului de 
farmacovigilență.

(7) În vederea asigurării disponibilității 
expertizei necesare și resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilență la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet științific în cadrul Agenției, 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență. Acest comitet 
ar trebui să fie compus dintr-un membru 
al fiecărui stat membru și șapte membri 
numiți de Comisie, printre care trebuie să 
se afle cel puțin un reprezentant al 
personalului medico-sanitar și cel puțin 
un reprezentant al pacienților. Acești 
membri trebuie să aibă competențe în 
materie de siguranță a medicamentelor, 
inclusiv în ceea ce privește depistarea, 
evaluarea și reducerea și comunicarea 
riscurilor, precum și realizarea studiilor de 
siguranță post-autorizare și a auditului 
sistemului de farmacovigilență.

Or. en

Justificare

Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență ar trebui să fie un 
comitet reprezentativ, având în vedere faptul că farmacovigilența reprezintă un aspect al 
sănătății publice atât de important încât toate statele membre vor dori să aibă dreptul de a fi 
reprezentate și de a lua parte la dezbateri. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea asigurării, în ansamblul 
Comunității, a unor răspunsuri armonizate 
la preocupările referitoare la siguranța 

(9) În vederea asigurării, în ansamblul 
Comunității, a unor răspunsuri armonizate 
la preocupările referitoare la siguranța 
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medicamentelor de uz uman, comitetul 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență trebuie să 
sprijine comitetul pentru medicamente de 
uz uman și grupul de coordonare stabilit de 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman în 
legătură cu orice întrebare legată de 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman. Cu toate acestea, din motive de 
consecvență și continuitate a evaluărilor, 
responsabilitatea finală pentru evaluarea 
riscuri/beneficii a medicamentelor de uz 
uman autorizate în conformitate cu 
prezentul regulament ar trebui să fie a 
comitetului pentru medicamente de uz 
uman din cadrul Agenției și a autorităților 
responsabile cu acordarea autorizațiilor de 
introducere pe piață.

medicamentelor de uz uman, Comitetul
pentru medicamente de uz uman și Grupul
de coordonare stabilit de Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman ar trebui să se 
bazeze pe recomandările comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență în legătură cu orice 
întrebare legată de farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman. Cu toate 
acestea, din motive de consecvență și 
continuitate a evaluărilor, responsabilitatea 
finală pentru evaluarea riscuri/beneficii a 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament ar 
trebui să fie a comitetului pentru 
medicamente de uz uman din cadrul 
Agenției și a autorităților responsabile cu 
acordarea autorizațiilor de introducere pe 
piață.

Or. en

Justificare

Dacă Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență (CERF) e să 
devină un comitet reprezentativ, competențele sale trebuie consolidate în raport cu cele ale 
Comitetului pentru medicamente de uz uman și ale Grupului de coordonare. Nici Comitetul 
pentru medicamente de uz uman, nici Grupul de coordonare nu sunt organisme specializate 
în farmacovigilență, sarcina lor fiind compararea globală a riscurilor și a beneficiilor. CERF 
ar trebui să fie singurul organism responsabil de farmacovigilență și evaluarea riscurilor 
pentru a se evita o suprapunere inutilă a rolurilor. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizație de 
comercializare este însoțită de obligația de 
a efectua un studiu de siguranță ulterior 
autorizării sau de condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 

(15) În cazul în care o autorizație de 
comercializare este însoțită de obligația de 
a efectua un studiu de siguranță ulterior 
autorizării sau de condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
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medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și personalul 
medico-sanitar trebuie încurajați să 
semnaleze toate reacțiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenția ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și personalul 
medico-sanitar trebuie încurajați să 
semnaleze toate reacțiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, aceste reacții fiind 
semnalate cu un triunghi negru și o notă 
explicativă corespunzătoare în rezumatul 
caracteristicilor produsului și în 
prospectul de informare destinat 
pacienților, iar Agenția ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

Or. en

Justificare

Avertismentele specifice pentru medicamente care fac obiectul unei monitorizări stricte vor 
ajuta atât personalul medico-sanitar, cât și pacienții, să identifice noi medicamente 
supravegheate în mod strict și îi vor incita pe aceștia să semnaleze într-o și mai mare măsură 
orice reație adversă care poate apărea. 

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere Directivei  
95/46/CE și Regulamentului 45/2001 
privind protecția persoanelor fizice cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către instituțiile și organele 
comunitare și privind libera circulație a 
acestor date. Obiectivul protecției 
sănătății publice prezintă un interes 
public major, care justifică prelucrarea 
datelor identificabile privind sănătatea în 
măsura în care aceasta are loc doar 
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atunci este necesar, iar părțile implicate 
pot analiza necesitatea prelucrării acestor 
date în fiecare etapă a procesului de 
farmacovigilență.

Or. en

Justificare

Propunerea se referă la informații cu caracter personal extrem de sensibile, care trebuie 
protejate pe deplin. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă prelucrarea datelor personale 
în cadrul sistemului Eudravigilance respectându-se legislația UE referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal. 

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilență, acesta se bazează pe 
recomandările Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 
aa.” 
Cuvântul „consultativ” ar trebui eliminat 
din denumirea Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilență 
pentru a reflecta mai bine competențele 
Comitetului.
Dacă prezentul amendament este adoptat, 
denumirea Comitetului va fi modificată în 
ansamblul textului.

Or. en

Justificare

Dacă Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență (CERF) e să 
devină un comitet reprezentativ, competențele sale trebuie consolidate în raport cu cele ale 
Comitetului pentru medicamente de uz uman. Comitetul pentru medicamente de uz uman nu 
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este un organism specializat în farmacovigilență, atribuția sa fiind compararea globală a 
riscurilor și a beneficiilor. CERF ar trebui să fie singurul organism responsabil de 
farmacovigilență și evaluarea riscurilor pentru a se evita o suprapunere inutilă a rolurilor. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28 - alineatul 3 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta emite, pe baza raportului de 
evaluare, o recomandare adresată 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman. 

Or. en

Justificare

Avizul CERF ar trebui să aibă o importanță mai mare decât cel al Comitetului pentru 
medicamente de uz uman, care ar trebui să poată să respingă recomandările CERF doar 
dacă își justifică decizia cu argumente științifice sau legate de sănătatea publică. 

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului din partea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman analizează 
raportul și adoptă un aviz privind 
menținerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizației respective de 
introducere pe piață. 

(4) În termen de 30 de zile de la primirea 
recomandării din partea Comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman  adoptă un aviz 
privind menținerea, modificarea, 
suspendarea sau revocarea autorizației 
respective de introducere pe piață. 

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

În cazul în care avizul precizează că nu 
este necesară nicio acțiune de 
reglementare, Comisia adoptă o decizie de 
modificare, suspendare sau revocare a 
autorizației de introducere pe piață. La 
adoptarea deciziei respective se aplică 
articolul 10 din prezentul regulament. În 
cazul în care Comisia adoptă o astfel de 
decizie, ea poate adopta, de asemenea, o 
decizie adresată statelor membre, în 
temeiul articolului 127a din Directiva 
2001/83/CE.

În cazul în care avizul precizează că nu 
este necesară nicio acțiune de 
reglementare, Comisia adoptă o decizie de 
modificare, suspendare sau revocare a 
autorizației de introducere pe piață. La 
adoptarea deciziei respective se aplică 
articolul 10 din prezentul regulament. În 
cazul în care Comisia adoptă o astfel de 
decizie, ea poate adopta, de asemenea, o 
decizie adresată statelor membre, în 
temeiul articolului 127a din Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Avizul CERF ar trebui să aibă o importanță mai mare decât cel al Comitetului pentru 
medicamente de uz uman, care ar trebui să poată să respingă recomandările CERF doar 
dacă își justifică decizia cu motive științifice sau legate de sănătatea publică. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28a - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea acestei evaluări, 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență poate organiza o audiere 
publică. 
Audierile publice sunt anunțate prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranța medicamentelor. 
Anunțul cuprinde informații privind 
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modalitățile de participare pentru titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață și 
pentru public. 
Agenția 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 autorizații 
de introducere pe piață sau o altă 
persoană care dorește să prezinte 
informații deține date cu caracter de 
confidențialitate 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 farmacovigilență 
în cadrul unei audieri care nu se 
desfășoară public.

Or. en

Justificare

Textul prezentului amendament este identic cu cel al directivei. Acesta permite Comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență să recurgă, dacă consideră 
necesar, la audieri publice în cadrul evaluărilor sale referitoare la medicamentele autorizate 
atât prin procedura centralizată, cât și prin cea descentralizată.  

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Comitetul consultativ pentru evaluarea
riscurilor în farmacovigilență, care 
răspunde de consilierea Comitetului 
pentru medicamente de uz uman și a
grupului de coordonare privind orice 
chestiune referitoare la farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman;

(aa) Comitetul pentru evaluarea riscurilor 
în farmacovigilență, responsabil de 
prezentarea unei recomandări Comitetului 
pentru medicamente de uz uman și 
Grupului de coordonare privind orice 
chestiune referitoare la farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman;

Or. en
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Justificare

Această modificare este conformă cu amendamentele 3 și 4.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilență are 
următoarea componență:

(1) Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență are următoarea 
componență:

(a) zece membri și zece membri supleanți
numiți de Consiliul de administrație pe 
baza propunerilor autorităților naționale 
competente;

(a) un membru și un membru supleant din 
fiecare stat membru, numiți de autoritatea 
națională competentă, după consultarea 
consiliului de administrație;

(b) cinci membri și cinci membri supleanți 
numiți de Comisie pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European;

(b) șapte membri și cinci membri supleanți 
numiți de Comisie, printre care cel puțin 
un reprezentant al personalului medico-
sanitar și cel puțin un reprezentant al 
pacienților, pe baza unei invitații publice 
de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European

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

Membrii supleanți îi reprezintă pe membri 
în absența acestora și votează în numele 
lor.

Membrii supleanți îi reprezintă pe membri 
în absența acestora și votează în numele 
lor.

Comisia poate adapta numărul membrilor 
și al membrilor supleanți ținând cont de 
cerințele tehnice și științifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
precizată la articolul 87 alineatul (2a).

Or. en
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Justificare
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență ar trebui să fie un 
comitet reprezentativ; totuși, reprezentarea este mai degrabă un drept decât o obligație, iar 
dacă un stat membru nu este în măsură să trimită un membru, trebuie să poată să delege 
această funcție unui alt stat membru.
Pentru a spori transparența procesului de farmacovigilență, raportorul propune ca cel puțin 
doi membri suplimentari ai Comitetului să fie reprezentanți ai personalului medico-sanitar și 
ai pacienților. Acest lucru s-ar înscrie în precedentul stabilit de următoarele comitete EMEA: 
Comitetul pentru produse medicamentoase orfane, Comitetul pediatric și Comitetul pentru 
terapii avansate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilență sunt numiți 
pe baza experienței lor relevante în 
farmacovigilență și în evaluarea riscurilor 
medicamentelor de uz uman, astfel încât să 
se garanteze cel mai înalt nivel de calificări 
de specialitate și o largă experiență în 
domeniu. În acest scop, directorul executiv 
al Agenției asistă Consiliul de administrație 
și Comisia pentru a se asigura că structura 
finală a comitetului acoperă domeniile 
științifice relevante pentru sarcinile sale.

(2) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență sunt numiți pe baza 
experienței lor relevante în 
farmacovigilență și în evaluarea riscurilor 
medicamentelor de uz uman, astfel încât să 
se garanteze cel mai înalt nivel de calificări 
de specialitate și o largă experiență în 
domeniu. În acest scop, directorul executiv 
al Agenției asistă Consiliul de 
administrație, Comisia și statele membre
pentru a se asigura că structura finală a 
comitetului acoperă domeniile științifice 
relevante pentru sarcinile sale.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 12.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Farmacovigilența este sistemul folosit pentru a monitoriza siguranța medicamentelor după ce 
acestea au fost autorizate pentru uzul public. Farmacovigilența joacă un rol important în 
sănătatea publică. În Uniunea Europeană, se estimează că 197 000 de decese pe an sunt 
cauzate de reacțiile 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 interacțiune cu alte medicamente. Cei mai mulți dintre noi 
sunt la curent cu „tragedia medicală” a medicamentelor Thaliomide din anii 1960 și, mai 
recent, Vioxx. De aceea, sistemele de urmărire a utilizării medicamentelor, de raportare a 
reacțiilor adverse și de căutare a modelelor („detectare a semnalelor”) reprezintă o prioritate 
pentru politica europeană în materie de sănătate publică.   
  
Conform legislației actuale a UE, medicamentele pot fi autorizate în două moduri: a)  o 
procedură centralizată prin care o întreprindere farmaceutică depune o cerere la EMEA 
(Agenția Europeană pentru Medicamente) sau b) un sistem de recunoaștere reciprocă prin 
care o țară realizează o evaluare a noului medicament și stabilește o coordonare cu alte state 
membre prin intermediul recunoașterii 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 farmacovigilența impune, prin urmare, modificarea ambelor acte legislative. 
Raportoarea a elaborat amendamente atât la regulament, cât și la directivă, însă, având în 
vedere faptul că cele două acte legislative se suprapun, descrierea de mai jos se referă la 
ambele acte.

Chintesența unui sistem de farmacovigilență eficient constă în raportarea adecvată a reacțiilor 
adverse de către personalul medical, întreprinderile farmaceutice și înșiși pacienții, precum și 
înregistrarea corespunzătoare a acestor reacții adverse de către autoritățile publice, astfel încât 
să poată fi detectate „semnalele” care atrag atenția asupra unor potențiale probleme. Aceste 
semnale trebuie să fie apoi urmate de măsuri care să includă modificări în ceea ce privește 
modalitatea de prescriere a medicamentului, informații mai ample cu privire la modul de 
utilizare sau, atunci când natura reacțiilor adverse este una severă, retragerea completă a 
medicamentului. Avantajul consolidării cooperării în domeniul farmacovigilenței la nivel 
european este că „rezerva” de reacții adverse raportate este mai mare, ceea ce înseamnă că 
modelele mai rare pot fi colectate mai rapid, dublarea operațiilor privind urmărirea acelorași 
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 reacțiilor adverse (ADR) semnalate autorităților competente naționale, din 
rapoarte periodice actualizate privind siguranța (PSUR), pe care societățile sunt obligate să le 
prezinte odată cu introducerea pe piață a produsului, precum și din expertiza studiilor 
medicale. Actualul sistem de farmacovigilență din cadrul UE a evoluat în ultimii ani, în 
vederea unei mai bune coordonări a activităților între statele membre. A fost creată și pusă în 
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funcțiune o bază de date unică, Eudravigilance, pentru culegerea datelor, iar un grup de lucru 
se întrunește pentru a discuta diferite aspecte. Cu toate acestea, carențele din legislația actuală 
fac ca abordarea să fie oarecum nesistematică și lipsită de consecvență.   
Prin urmare, Comisia propune modificări destinate să consolideze farmacovigilența UE și să 
raționalizeze 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 farmacovigilență 

Raportoarea consideră corectă decizia Comisiei de a înlocui actualul Grup de lucru pentru 
farmacovigilență cu Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență.    Majoritatea experților au afirmat că sistemul existent al grupului de lucru 
funcționează într-o manieră oarecum ad-hoc, concentrându-se doar asupra medicamentelor 
autorizate prin intermediul procedurii centralizate și neavând un statut care să garanteze că 
rezultatele obținute 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 farmacovigilență poate fi consolidat în 
continuare, acordându-i acestuia, mai degrabă decât un rol pur consultativ, competența de a 
recomanda Comitetului pentru medicamente de uz uman acțiuni de intervenție, precum și 
lărgind componența sa la un reprezentant pentru fiecare stat membru. În vederea sporirii 
transparenței activității Comitetului consultativ, raportoarea propune, de asemenea, numirea a 
doi reprezentanți suplimentari care să reprezinte pacienții și 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 farmacovigilență al UE. Conform propunerii Comisiei, autoritatea competentă 
din fiecare stat membru ar trebui să acționeze în continuare în calitate de centru de informare 
și asistență pentru orice raportare spontană a reacțiilor adverse, iar personalul medical și 
pacienții ar trebui să semnaleze reacțiile adverse autorității competente, și nu direct bazei de 
date Eudravigilance. Raportoarea înțelege preocupările statelor membre în ceea ce privește 
propunerea Comisiei de a permite unei societăți să prezinte Eudravigilance un singur raport cu 
privire la o reacție adversă, și 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 reacție adversă care a apărut pe teritoriul său și 
sugerează instituirea unui sistem de avertizare simultană a statelor membre în cauză.

3. Rolul societăților în cadrul sistemului  

Au fost propuse mai multe modificări benefice care afectează societățile. Raportoarea salută 
în mod deosebit propunerile care asigură o mai bună urmărire și coordonare a evaluărilor 
reacțiilor adverse, prin evitarea repetării operațiilor în diferite state membre.  Din acest motiv, 
aceasta sprijină raportarea de către societăți direct către baza de date Eudravigilance (cu 
garanțiile prevăzute la punctul 3) și mecanismele de colaborare în vederea urmăririi 
rapoartelor periodice privind siguranța, rapoarte coordonate prin intermediul Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență.      
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4. Rolul personalului medico-sanitar 

Raportoarea sprijină măsurile de încurajare a personalului medico-sanitar de a raporta 
voluntar reacțiile adverse autorității competente a acestora și dorește să întărească rolul 
acestora în informarea și încurajarea pacienților în vederea semnalării reacțiilor adverse.

5. Rolul pacienților

Pacienții dețin un rol esențial în „detectarea semnalelor” reacțiilor adverse. Raportoarea 
susține propunerile de încurajare a „pacientului informat” și sprijină ferm noile dispoziții care 
permit raportarea directă a reacțiilor adverse de către pacienți, cu toate că este de părere că 
raportarea ar trebui făcută autorităților competente și nu societăților.  În prezent, puține state 
membre acceptă raportarea directă, în schimb, acolo unde aceasta există, sistemul nu a 
suprasolicitat autoritatea competentă. Un pacient informat trebuie să știe, de asemenea, când 
ia medicamente noi. Prin urmare, raportoarea sprijină propunerea privind produsele 
monitorizate în mod strict și consideră că sistemul nu ar trebui doar să informeze pacienții 
cărora li se prescrie un produs nou, ci și să îi încurajeze pe aceștia să raporteze efectele 
adverse. În acest sens, raportoarea a depus o serie de amendamente pentru a îmbunătăți 
informarea cu privire la prospectul destinat pacientului.

6. Prospectul de informare destinat pacientului  

O serie de părți interesate își exprimă nemulțumirea față de propunerea Comisiei Europene de 
a include în prospectul de informare destinat pacientului „cutia neagră”, ce conține informații 
esențiale. Raportoarea înțelege aceste preocupări, în special că ceea ce este esențial pentru un 
pacient poate să nu fie esențial pentru toți pacienții.  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 și că principalele caracteristici ale medicamentului ar trebui indicate 
mai clar. Este posibil ca soluția 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 reacțiilor adverse ale medicamentelor 

Noul sistem propune ca toate reacțiile adverse (nu numai cele grave) să fie raportate bazei de 
date Eudravigilance de către autoritățile competente sau societăți. Acest lucru înseamnă că, 
pentru prima dată, informațiile referitoare la toate reacțiile 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, totuși, să se asigure că baza de date 
Eudravigilance este în măsură să facă față valului de informații, punând în practică sisteme 
care să permită identificarea clară a celor mai grave reacții adverse. În condițiile în care toate 
reacțiile adverse sunt înregistrate în baza de date Eudravigilance, raportoarea consideră 
întemeiată diminuarea obligației societăților de a prezenta o listă exhaustivă a reacțiilor 
adverse în rapoartele periodice actualizate privind siguranța (RPAS). În loc să prezinte date 
brute, socitățile vor fi obligate, în schimb, să analizeze reacțiile adverse și să prezinte 
rezumate ale rezultatelor constatate.  Acest lucru este logic, în special având în vedere faptul 
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că raportoarea a aflat că autoritățile competente au fost deseori copleșite de volumul uriaș de 
rapoarte RPAS pe care le-au primit în trecut, motiv pentru care multe dintre acestea au rămas 
neexaminate. Promptitudinea cu care reacțiile adverse sunt raportate bazei de date 
Eudravigilance prezintă o importanță maximă pentru siguranța pacienților. Prin urmare, 
raportoarea a aflat cu îngrijorare că nici societățile, nici statele membre nu au respectat cerința 
actuală de raportare a reacțiilor adverse în termen de 15 zile. Cu toate acestea, statele membre 
conduc, de departe, în topul „infracțiunilor”: 5% din rapoartele societăților, comparativ cu 
50% din rapoartele statelor membre. De aceea, raportoarea a urmărit să includă dispoziții care 
să garanteze mecanisme de conformare mai eficiente.

8. Acțiune urgentă sau „procedură comunitară” 

Raportoarea salută includerea unor dispoziții mai clare privind momentul activării unei 
proceduri urgente. Statele membre trebuie să acționeze rapid și concertat atunci când apare o 
reacție adversă gravă.

9. Transparența: 

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


