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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act 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.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la 
medicamentele eliberate pe bază de rețetă, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0663),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0516/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei adresată 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 avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 20091, 
precum și cel al Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 20092,

– 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 (A7-0000/2010),

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, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 306, 16.12.2009, p. 19.
2  JO C 
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Amendamentul 1

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 și Consiliului o comunicare 
privind „Raportul asupra practicilor actuale 
privind comunicarea de informații 
pacienților în privința medicamentelor”. 
Raportul concluzionează că statele membre 
au adoptat reguli și practici divergente în 
privința furnizării de informații, ducând la 
o situație în care pacienții și publicul în 
general au un acces inegal la informații 
privind medicamentele.

(3) Pe baza articolului 88a din Directiva 
2001/83/CE, la 20 decembrie 2007 
Comisia a prezentat Parlamentului 
European și Consiliului o comunicare 
privind „Raportul asupra practicilor actuale 
privind comunicarea de informații 
pacienților în privința medicamentelor”. 
Raportul concluzionează că statele membre 
au adoptat reguli și practici divergente în 
privința furnizării de informații, ducând la 
o situație în care pacienții și publicul în 
general au un acces inegal la informații 
privind medicamentele; este vorba despre 
informațiile incluse în prospectul însoțitor 
și în rezumatul caracteristicilor 
produsului. Această lipsă nejustificată de 
egalitate în ceea ce privește accesul la 
informații disponibile publicului în alte 
state membre, care este în detrimentul 
pacienților care suferă de boli cronice din
unele state membre, ar trebui remediată.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Aceste diferențe de interpretare a 
regulilor comunitare privind publicitatea și 
cele între dispozițiile naționale privind 
informațiile se repercutează în mod negativ 
asupra aplicării uniforme a regulilor 
comunitare privind publicitatea și asupra 
eficacității dispozițiilor privind informațiile 
despre produse conținute în rezumatul 

(5) Aceste diferențe de interpretare a 
regulilor comunitare privind furnizarea de 
informații pacienților și publicului larg și 
cele între dispozițiile naționale privind 
informațiile se repercutează în mod negativ 
asupra aplicării uniforme a regulilor 
comunitare privind furnizarea de 
informații pacienților și publicului larg și 
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caracteristicilor produsului și în prospectul 
însoțitor. Deși regulile respective sunt total 
armonizate pentru a asigura același nivel 
de protecție a sănătății publice în cadrul 
Comunității, acest obiectiv este compromis 
dacă se autorizează reguli naționale 
deosebit de divergente cu privire la 
difuzarea acestui tip de informații 
esențiale.

asupra eficacității dispozițiilor privind 
informațiile despre produse conținute în 
rezumatul caracteristicilor produsului și în 
prospectul însoțitor. Deși regulile 
respective sunt total armonizate pentru a 
asigura același nivel de protecție a sănătății 
publice în cadrul Comunității, acest 
obiectiv este compromis dacă se 
autorizează reguli naționale deosebit de 
divergente cu privire la difuzarea acestui 
tip de informații esențiale.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se concentreze asupra punerii informațiilor la dispoziția publicului, și 
nu asupra publicității.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina celor de mai sus și ținând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare și de faptul că pacienții din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce privește 
îngrijirea sănătății, este necesar să se 
modifice legislația existentă pentru a 
reduce diferențele în privința accesului la 
informații și a permite disponibilitatea unor 
informații nepromoționale fiabile, 
obiective și de bună calitate privind 
medicamentele.

(7) În lumina celor de mai sus și ținând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare și de faptul că pacienții din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce privește 
îngrijirea sănătății, este necesar să se 
modifice legislația existentă pentru a 
reduce diferențele în privința accesului la 
informații și a permite disponibilitatea unor 
informații nepromoționale fiabile, 
obiective și de bună calitate privind 
medicamentele, punându-se accentul pe 
drepturile și interesele pacienților.

Or. en

Justificare

Directiva de modificare trebuie să se concentreze asupra pacienților și intereselor acestora. 
Noile dispoziții trebuie să se axeze pe dreptul pacienților la informare, și nu pe dreptul 
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societăților farmaceutice de a difuza informații.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile naționale competente și 
practicienii din domeniul medicinei trebuie 
să rămână pentru publicul larg surse
importante de informații privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetățenilor la 
informații de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață pot 
constitui o sursă prețioasă de informații 
nepromoționale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a 
informațiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață. 
Interzicerea publicității către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de rețetă trebuie să fie continuată.

(8) Autoritățile naționale competente și 
practicienii din domeniul medicinei trebuie 
să rămână pentru publicul larg principalele 
surse de informații privind medicamentele. 
Statele membre ar trebui să faciliteze 
accesul cetățenilor la informații de o înaltă 
calitate, prin intermediul unor căi adecvate. 
Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot constitui o sursă prețioasă de 
informații nepromoționale privind 
medicamentele lor. Prin urmare, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească un cadru 
juridic pentru punerea la dispoziția 
publicului larg a informațiilor specifice 
privind medicamentele de către titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață, în 
contextul unei strategii mai cuprinzătoare 
privind „furnizarea de informații către 
pacienți”. Interzicerea publicității către 
publicul larg pentru medicamentele 
eliberate numai pe bază de rețetă trebuie să 
fie continuată. Dispozițiile prezentei 
directive referitoare la punerea la 
dispoziție a informațiilor de către titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață nu 
aduc atingere relației dintre pacienți și 
medicii acestora și ar trebui să contribuie 
la asigurarea unei mai bune informări a 
pacienților. Calitatea și exactitatea 
informațiilor ar trebui sporite în vederea 
îmbunătățirii procesului de informare a 
pacienților și, prin urmare, a obținerii 
unor rezultate mai bune în ceea ce 
privește sănătatea acestora.

Or. en
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Justificare

(i) Trebuie subliniat faptul că noile dispoziții nu vizează înlocuirea relației dintre pacient și 
medic, ci doar sprijinirea acesteia; acest lucru este în conformitate cu articolul 100d 
alineatul (2) litera (b) din propunerea Comisiei. Există șanse mai mari ca pacienții mai bine 
informați să continue tratamentele de care au nevoie și să înțeleagă mai bine deciziile legate 
de acestea. (ii) Informarea cu privire la medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă, 
realizată de către titularii de autorizații de introducere pe piață, ar trebui să facă parte dintr-
o strategie mai cuprinzătoare privind informarea și educația în domeniul sănătății.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) În conformitate cu principiul 
proporționalității, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la punerea la dispoziție de către titularul 
autorizației de introducere pe piață a 
informațiilor privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de rețetă, dat fiind 
că normele comunitare actuale autorizează, 
în anumite condiții, publicitatea către 
publicul larg pentru medicamentele 
eliberate fără rețetă. Dispozițiile prezentei 
directive nu aduc atingere dreptului 
oricărei alte persoane sau organizații, în 
special al presei sau al pacienților și 
organizațiilor de pacienți, de a-și exprima 
punctul de vedere în legătură cu 
medicamentele eliberate numai pe bază de 
rețetă, cu condiția ca aceștia să acționeze 
în mod independent și nu, direct sau 
indirect, în numele, la indicațiile sau în 
interesul titularului autorizației de 
introducere pe piață.

Or. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile recente ale jurisprudenței, trebuie subliniat faptul că dispozițiile 
prezentei directive nu aduc atingere dreptului oricărei alte persoane sau organizații, în 
special al presei sau al grupurilor de pacienți, de a-și exprima punctul de vedere în legătură 
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cu medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă, atât timp cât aceștia nu acționează în 
interesul sau în numele societăților farmaceutice.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Informațiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de rețetă trebuie să fie comunicate 
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin 
internet și prin publicațiile legate de 
domeniul sănătății, pentru a evita 
compromiterea eficacității interdicției de 
publicitate prin furnizarea unor informații 
nesolicitate către public. Atunci când 
informația este difuzată prin televiziune
sau la radio, pacienții nu sunt protejați 
împotriva unei astfel de informații 
nesolicitate și acest tip de difuzare ar 
trebui, în consecință, să nu fie autorizat.

(12) Informațiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de rețetă trebuie să fie puse la 
dispoziție de către titularul autorizației de 
introducere pe piață numai prin 
intermediul unor căi de comunicare 
specifice, pentru a evita compromiterea 
eficacității interdicției de publicitate prin 
furnizarea unor informații nesolicitate către 
public. Atunci când informația este pusă la 
dispoziție de către titularul autorizației de 
introducere pe piață prin intermediul 
televiziunii, al radioului sau al ziarelor, 
revistelor și publicațiilor similare, 
pacienții nu sunt protejați împotriva unei 
astfel de informații nesolicitate și acest tip 
de punere la dispoziție a informațiilor ar 
trebui, în consecință, să nu fie autorizat. 

Or. en

Justificare

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Dat fiind că prezenta directivă 
introduce pentru prima dată reguli 
armonizate privind furnizarea de informații 
către publicul larg cu privire la 
medicamentele eliberate pe bază de rețetă, 
Comisia ar trebui să evalueze funcționarea 
ei și necesitatea unei revizuiri la cinci ani 
după intrarea ei în vigoare. Ar trebui, de 
asemenea, să se prevadă elaborarea de 
către Comisie a unor linii directoare pe 
baza experienței statelor membre în 
domeniul supravegherii informațiilor.

(15) Dat fiind că prezenta directivă 
introduce pentru prima dată reguli 
armonizate privind furnizarea de informații 
către publicul larg cu privire la 
medicamentele eliberate pe bază de rețetă, 
Comisia ar trebui să evalueze funcționarea 
ei și necesitatea unei revizuiri la cinci ani 
după intrarea ei în vigoare. Ar trebui, de 
asemenea, să se prevadă elaborarea de 
către Comisie a unor linii directoare pe 
baza experienței statelor membre, în 
colaborare cu organizațiile de pacienți și 
cu practicienii din domeniul medicinei, în 
domeniul supravegherii informațiilor.

Or. en

Justificare

Întrucât informațiile sunt destinate pacienților, organizațiile de pacienți trebuie să fie
implicate în procesul elaborării liniilor directoare. Punctul de vedere al practicienilor din 
domeniul medicinei este, de asemenea, esențial, întrucât aceștia sunt și ar trebui să rămână 
principala sursă de informații pentru pacienți în ceea ce privește medicamentele eliberate pe 
bază de rețetă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia ar trebui abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, respectându-se 
criteriile de calitate a informațiilor 
furnizate publicului larg și orientările 
privind accesibilitatea informațiilor pe 
internet.
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Or. en

Justificare

Procedura de comitologie trebuie aliniată la sistemul actelor delegate introdus de articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona).

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Comisia ar trebui să consulte 
organizațiile de pacienți cu privire la 
chestiunile legate de aplicarea prezentei 
directive și de punerea ei în practică de 
către statele membre.

Or. en

Justificare

Pentru a face ca vocea pacienților cu privire la aplicarea și punerea în practică a prezentei 
directive să fie auzită, Comisia ar trebui să consulte organizațiile de pacienți.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informații comunicate publicului larg de 
către titularul autorizației de introducere pe 
piață privind medicamente eliberate pe 
bază de rețetă care sunt supuse dispozițiilor 
titlului VIIIa.”

- informații care respectă criteriile de 
calitate și care sunt puse la dispoziția
publicului larg de către titularul autorizației 
de introducere pe piață privind 
medicamente eliberate pe bază de rețetă 
care sunt supuse dispozițiilor titlului 
VIIIa.”

Or. en
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Justificare

Informațiile furnizate pacienților și publicului larg trebuie să respecte principalele criterii de 
calitate pentru a asigura siguranța pacienților și pentru a proteja sănătatea publică.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare și altor 
campanii în interesul sănătății publice, 
efectuate de către societățile din domeniu 
și aprobate de autoritățile competente ale 
statelor membre.”;

„(4) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare și altor 
campanii de informare în interesul 
sănătății publice, precum campaniile de 
informare cu privire la bolile rare, 
efectuate de către societățile din domeniu 
și aprobate de autoritățile competente ale 
statelor membre.”;

Or. en

Justificare

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Amendamentul 12

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 
autorizației de introducere pe piață să 

(1) Statele membre solicită titularului 
autorizației de introducere pe piață să pună 
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difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terță 
parte, către publicul larg sau către 
cetățeni, informații despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de rețetă care 
sunt conforme cu dispozițiile prezentului 
titlu. Aceste informații nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII.

la dispoziția publicului larg sau a 
cetățenilor, fie direct fie indirect printr-o 
terță parte care acționează în numele său, 
informații despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de rețetă, cu condiția ca 
aceste informații și metoda prin care sunt 
puse la dispoziție să fie conforme cu 
dispozițiile prezentului titlu. Aceste 
informații nu vor fi considerate drept 
publicitate în scopul aplicării titlului VIII. 
Atunci când aceste informații sunt puse la 
dispoziție, titularul autorizației de 
introducere pe piață și partea terță sunt 
identificați, iar orice parte terță care 
acționează în numele titularului 
autorizației de introducere pe piață este 
identificată în mod clar ca atare.

Or. en

Justificare

(i)Directiva ar trebui să se axeze pe pacienți și, prin urmare, accentul trebuie mutat dinspre 
posibilitatea societăților farmaceutice de a difuza informații către dreptul pacienților de a 
avea acces la informații. (ii) Trebuie să fie clar pentru public faptul că informațiile sunt puse 
la dispoziție de către societatea farmaceutică; în cazul în care informațiile sunt puse la 
dispoziție de către o parte terță, trebuie, de asemenea, să fie clar faptul că această parte terță 
acționează în numele societății farmaceutice.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile prezentei directive nu 
aduc atingere dreptului oricărei alte 
persoane sau organizații, în special al 
presei sau al pacienților și organizațiilor 
de pacienți, de a-și exprima punctul de 
vedere în legătură cu medicamentele 
eliberate numai pe bază de rețetă, cu 
condiția ca aceștia să acționeze în mod 
independent și nu, direct sau indirect, în 



PR\807498RO.doc 15/29 PE439.410v01-00

RO

numele, la indicațiile sau în interesul 
titularului autorizației de introducere pe 
piață.

Or. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile recente ale jurisprudenței, trebuie subliniat faptul că dispozițiile 
prezentei directive nu aduc atingere dreptului oricărei alte persoane sau organizații, în 
special al presei sau al grupurilor de pacienți, de a-și exprima punctul de vedere în legătură 
cu medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă, atât timp cât aceștia nu acționează în 
interesul sau în numele societăților farmaceutice.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informații privind
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de rețetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizației de introducere pe piață către 
publicul larg sau către membrii acestuia:

(1) Titularul autorizației de introducere pe 
piață pune la dispoziția publicului larg 
sau a membrilor acestuia, în ceea ce 
privește medicamentele autorizate eliberate 
pe bază de rețetă, rezumatul 
caracteristicilor produsului, eticheta și 
prospectul însoțitor al medicamentului, 
astfel cum au fost aprobate de autoritățile 
competente, precum și versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autoritățile competente. Aceste 
informații ar trebui puse la dispoziție atât 
în format electronic, cât și în format 
tipărit, precum și într-un format accesibil 
persoanelor cu dizabilități.

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

(2) Următoarele tipuri de informații 



PE439.410v01-00 16/29 PR\807498RO.doc

RO

privind medicamentele autorizate 
eliberate pe bază de rețetă pot fi puse la 
dispoziția publicului larg sau a membrilor 
acestuia de către titularul autorizației de 
introducere pe piață:

(b) informații care nu depășesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta și prospectul însoțitor al 
medicamentului și din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autoritățile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(a) informații care nu depășesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta și prospectul însoțitor al 
medicamentului și din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autoritățile competente, dar 
care se prezintă într-un mod inteligibil 
pentru publicul larg sau membrii 
acestuia, fără a compromite calitatea și 
fiabilitatea informațiilor; 

(c) informații privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind
prețul, anunțuri cu caracter faptic sau 
informativ și material de referință privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacțiile adverse;

(b) informații privind eliminarea 
medicamentelor neutilizate sau a 
deșeurilor derivate din medicamente, 
precum și indicații cu privire la orice 
sistem de colectare existent; informații 
privind prețul, anunțuri cu caracter faptic 
sau informativ și material de referință 
privind, de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacțiile adverse;

(d) informații privind medicamentul, care 
se referă la studii științifice care nu au 
implicat intervenția unui medic sau la 
măsuri de prevenire și de tratament 
medical, sau informații care prezintă 
medicamentul în contextul afecțiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului.

(c) informații privind medicamentul, care 
se referă la studii științifice 
nonintervenționale sau la măsuri de 
prevenire și de tratament medical, sau 
informații care prezintă medicamentul în 
contextul afecțiunii care face obiectul 
prevenirii sau al tratamentului. Astfel de 
informații sunt controlate de către 
Agenție înainte de punerea lor la 
dispoziție, în conformitate cu articolul 20b 
alineatul (1) din Regulamentul CE nr. 
726/2004;
(d) testele farmaceutice și preclinice și 
studiile clinice privind medicamentul în 
cauză, incluse în versiunea accesibilă în 
mod public a raportului de evaluare 
menționat la alineatul (1).

(Trimiteri încrucișate: schimbarea poziției și modificarea articolului 100b literele (b) - (d) 
din propunere)
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Or. en

Justificare

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de rețetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizației 
de introducere pe piață către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt 
difuzate prin televiziune sau radio. Acestea 
sunt puse la dispoziție numai prin 
intermediul canalelor de difuzare 
următoare:

Informațiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de rețetă care 
sunt puse la dispoziția publicului larg sau 
a membrilor acestuia de către titularul 
autorizației de introducere pe piață nu sunt 
difuzate prin televiziune, radio sau ziare, 
reviste și publicații similare. Acestea sunt 
puse la dispoziție numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Or. en

Justificare

Informațiile ar trebui puse la dispoziția celor care le caută; ar trebui să se aplice principiul 
„pull” (căutarea activă a informațiilor). Atunci când informațiile sunt furnizate de către 
societatea farmaceutică prin intermediul ziarelor, revistelor și publicațiilor similare, 
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pacienții nu sunt protejați împotriva informațiilor nesolicitate și, prin urmare, acest tip de 
difuzare nu ar trebui permis.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicațiile legate de domeniul 
sănătății, 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

Informațiile ar trebui puse la dispoziția celor care le caută; ar trebui să se aplice principiul 
„pull” (căutarea activă a informațiilor). Atunci când informațiile sunt furnizate de către 
societatea farmaceutică prin intermediul publicațiilor din domeniul sănătății, pacienții nu 
sunt protejați împotriva informațiilor nesolicitate și, prin urmare, acest tip de difuzare nu ar 
trebui permis.

Amendamentul 17

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 poștală sau de e-mail la care 
membrii publicul larg pot trimite observații 
titularului autorizației de introducere pe 
piață.

(d) o adresă poștală sau de e-mail la care 
membrii publicul larg pot trimite observații 
titularului autorizației de introducere pe 
piață sau îi pot solicita acestuia informații 
suplimentare.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să li se dea pacienților posibilitatea de a contacta societatea farmaceutică pentru a 
obține informații suplimentare.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Ar trebui accentuată și mai mult diferența dintre informare și publicitate. Chiar dacă 
articolul 86 din directivă stabilește definiția publicității, iar articolul 88 alineatul (1) 
interzice publicitatea la medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă, pentru asigurarea 
clarității, ar trebui subliniat faptul că nu poate fi pus la dispoziție niciun material 
promoțional referitor la medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a alineatelor (1), 
(2) și (3). 

(4) Pentru a asigura calitatea 
informațiilor puse la dispoziția publicului 
larg și a membrilor acestuia, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolul 100kb și sub 
rezerva condițiilor menționate la 
articolele 100kc și 100kd, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
alineatelor (1), (2) și (3). 
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Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 121 alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Procedura de comitologie trebuie aliniată la sistemul actelor delegate introdus de articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona).

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica prezentul alineat 
pentru a ține seama de progresul tehnic. 
Respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 121 alineatul (2a).

Pentru a ține seama de progresele tehnice,
Comisia poate adopta, prin intermediul
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 100kb și sub rezerva condițiilor 
menționate la articolele 100kc și 100kd, 
măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului alineat.

Or. en

Justificare

Procedura de comitologie trebuie aliniată la sistemul actelor delegate introdus de articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona).
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Amendamentul 21

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 
informațiile care sunt permise în temeiul 
prezentului titlu, aceste linii directoare 
conținând un cod de conduită pentru 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață care furnizează informații publicului 
larg sau membrilor acestuia privind 
medicamentele autorizate care sunt 
eliberate pe bază de rețetă. Comisia 
elaborează liniile directoare respective la 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive și le actualizează în mod regulat, 
în funcție de experiența acumulată.

(2) După consultarea statelor membre, a 
organizațiilor de pacienți și a 
practicienilor din domeniul medicinei, 
Comisia elaborează linii directoare privind 
informațiile care sunt permise în temeiul 
prezentului titlu, aceste linii directoare 
conținând un cod de conduită pentru 
titularii de autorizații de introducere pe 
piață care furnizează informații publicului 
larg sau membrilor acestuia privind 
medicamentele autorizate care sunt 
eliberate pe bază de rețetă. Liniile 
directoare conțin prevederi care să 
asigure faptul că membrii publicului larg 
pot înainta autorităților competente 
reclamații referitoare la practici 
înșelătoare în ceea ce privește punerea la 
dispoziție a informațiilor. Comisia 
elaborează liniile directoare respective la 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive și le actualizează în mod regulat, 
în funcție de experiența acumulată.

Or. en

Justificare

Întrucât informațiile sunt destinate pacienților, organizațiile de pacienți trebuie să fie 
implicate în procesul elaborării liniilor directoare. Punctul de vedere al practicienilor din 
domeniul medicinei este, de asemenea, esențial, întrucât aceștia sunt și ar trebui să rămână 
principala sursă de informații pentru pacienți în ceea ce privește medicamentele eliberate pe 
bază de rețetă.
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Amendamentul 22

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, 
informațiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizației de introducere pe piață 
unor alte site-uri internet din Comunitate, 
în cazul în care conținutul difuzat este 
identic.

După înregistrarea site-ului internet, 
informațiile privind un medicament care 
apar pe acest site pot fi transmise de către 
titularul autorizației de introducere pe piață 
unor alte site-uri internet din Comunitate, 
înregistrate de către titularul autorizației 
de introducere pe piață în conformitate cu 
dispozițiile primului paragraf, în cazul în 
care conținutul difuzat este identic.

Or. en

Justificare

Pentru a respecta principiul „pull”(căutarea activă a informațiilor) și pentru a garanta că 
informațiile referitoare la medicamente eliberate numai pe bază de rețetă nu apar pe niciun 
alt site care nu are legătură cu subiectul, posibilitatea de a pune la dispoziție informații 
referitoare la medicamente ar trebui limitată la site-urile internet dedicate, care sunt 
înregistrate și administrate de societăți farmaceutice în conformitate cu articolul 100h 
alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 23

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 afișarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conțin televiziune difuzată 

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 afișarea în cadrul 
lor a unor conținuturi nesolicitate, 
distribuite către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet pot 
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prin internet (web-TV). difuza conținuturi video dacă acestea sunt 
utile pentru folosirea eficientă și în 
siguranță a medicamentului.

Or. en

Justificare

(i) În funcție de structura site-ului, s-ar putea ca pacienții care îl vizitează în mod regulat să 
dorească să se înregistreze/identifice, pentru a accesa informații pe care le-au căutat anterior 
sau pentru a accesa informațiile mai rapid; cu toate acestea, acest lucru poate fi realizat 
numai cu acordul prealabil explicit al pacienților. (ii) În cazul anumitor produse (de exemplu 
inhalatoare), sunt utile alte materiale sau instrumente, de exemplu un scurt film, pentru a 
demonstra utilizarea corectă a medicamentului.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100ka

Consultarea organizațiilor de pacienți

Comisia consultă organizațiile de pacienți 
cu privire la chestiunile legate de 
aplicarea prezentei directive și punerea ei 
în practică de către statele membre.

Or. en

Justificare

Pentru a face ca vocea pacienților cu privire la aplicarea și punerea în practică a prezentei 
directive să fie auzită, Comisia ar trebui să consulte organizațiile de pacienți.
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100kb
Exercitarea competențelor delegate

(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 100d 
alineatul (4) și la articolul 100f alineatul 
(2) îi este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive. Comisia prezintă un 
raport privind competențele delegate cel 
târziu cu 6 luni înainte de încheierea 
perioadei de 5 ani. Delegarea 
competențelor se reînnoiește automat 
pentru perioade de timp identice, cu 
excepția cazurilor în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul 100kc.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

(3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 100kc și 100kd.

Or. en

Justificare

În temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, directiva 
trebuie să stabilească dispoziții detaliate referitoare la delegarea competențelor.
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Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100kc
Revocarea competențelor delegate

(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 100d alineatul (4) și articolul 
100f alineatul (2) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. 
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia în timp util înaintea adoptării 
deciziei finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele acesteia.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în cuprinsul acesteia. Decizia 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. Decizia 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

În temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, directiva 
trebuie să stabilească dispoziții detaliate referitoare la delegarea competențelor.
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Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100kd
Obiecțiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune actului delegat în termen de 
trei luni de la data notificării.
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungește 
cu o lună.

(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută în cuprinsul său.

(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecțiuni își 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.

Or. en

Justificare

În temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, directiva 
trebuie să stabilească dispoziții detaliate referitoare la delegarea competențelor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea Comisiei de informare a publicului larg în privința 
medicamentelor de uz uman (COM(2008)0662-0663). Parlamentul și organizațiile de pacienți
solicită de mult timp prezentarea unei astfel de propuneri, care să le permită pacienților să fie 
mai bine informați cu privire la medicamentele care le sunt prescrise și pe care le iau. 
Un mai mare acces la informații de calitate va contribui la îmbunătățirea sănătății pacienților 
deoarece un pacient bine informat este mult mai înclinat să continue un tratament necesar și 
are mult mai multe șanse să înțeleagă deciziile luate cu privire la tratamentul său; prin urmare, 
dacă propunerea este bine formulată și pusă în aplicare, ea va crea o valoare adăugată. 
Așadar, obiectivul propunerii nu poate fi doar armonizarea legislației europene, ci și 
îmbunătățirea sănătății prin intermediul îmbunătățirii cunoștințelor legate de sănătate. 
Industria farmaceutică are de jucat un rol important în promovarea acestor cunoștințe și a 
sănătății, însă rolul său trebuie să fie clar definit, iar implicarea sa trebuie să fie reglementată 
în mod strict pentru a se evita un consum exagerat de produse farmaceutice, generat de rațiuni 
comerciale.  
Există multe probleme la nivelul cadrului juridic actual și al situației din Europa în ceea ce 
privește accesul pacienților la informațiile privind medicamentele eliberate doar pe bază de 
rețetă. Diferențele la nivelul interpretării directivei de către statele membre oferă pacienților 
din diverse părți ale Europei un acces diferit la informații de înaltă calitate privind produsele 
farmaceutice. În anumite state membre, este dificil inclusiv accesul la informațiile de bază 
privind produsul farmaceutic prescris. Acest lucru este inacceptabil și creează inegalități 
privind sănătatea în UE.
Regulamentul în discuție nu ține seama de evoluțiile tehnice și de posibilitățile și provocările 
create de internet. În câteva secunde, pacienții din Europa au deja acces infinit la informații 
necontrolate și adeseori incorecte privind medicamentele eliberate doar pe bază de rețetă. 
Accesul prin internet la informații controlate și sigure privind produsele farmaceutice este 
însă foarte limitat pentru majoritatea pacienților. Această problemă privește mai ales 
persoanele care au nevoie de informații în limba lor maternă.
Diferitele interpretări actuale ale directivei de către tribunalele din Europa indică faptul că 
există o anumită neclaritate juridică care creează incertitudine cu privire la modalitatea în care 
directiva ar trebui pusă în aplicare și cu privire la cei ce fac obiectul acesteia. Acest lucru 
reiese și din diferențele la nivelul punerii în aplicare a directivei de către statele membre. Prin 
urmare, este esențial ca dispozițiile directivei să fie mai clare.
Este necesară, așadar, actualizarea dispozițiilor privind informațiile referitoare la produsele 
farmaceutice prescrise, precum și intrarea rapidă  în vigoare a unor noi reglementări. 

Cu toate acestea, raportorul a evidențiat câteva probleme referitoare la propunerea Comisiei. 
Această expunere de motive pune în evidență cele mai importante modificări prezentate în 
proiectele de raport.

 propunerea Comisiei vizează mai ales dreptul companiilor farmaceutice de a prezenta 
informații și mai puțin dreptul pacienților de a avea acces la informații de calitate. Prin 
urmare, raportorul propune deplasarea obiectului directivei prin obligarea companiilor 
farmaceutice de a furniza anumite informații pacienților, plasând astfel „dreptul la 
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informare al pacienților” în centrul actului legislativ. Posibilitatea de a furniza 
informații pacienților nu trebuie considerată de către companiile farmaceutice o ocazie 
de a face publicitate; informațiile trebuie să servească realmente intereselor 
pacienților. Raportorul dorește să oblige companiile farmaceutice să facă disponibile și 
ușor accesibile pacienților europeni anumite informații fundamentale privind 
medicamentele eliberate doar pe bază de rețetă, cum ar fi rezumatul caracteristicilor 
produsului și prospectul însoțitor.

 Punerea la dispoziție a informațiilor ar trebui să se bazeze pe principiul „pull” 
(informațiile ar trebui puse la dispoziția pacienților care le caută ei înșiși). Astfel, căile 
de comunicare prin intermediul cărora informațiile sunt puse la dispoziție ar trebui 
selectate cu o mai mare atenție. Chiar dacă rolul internetului este în creștere, 
răspândirea și accesul la acesta diferă considerabil de la un stat membru la altul, fără a 
aminti diferențele în ceea ce privește competențele în acest domeniu. Din acest motiv, 
informațiile ar trebui puse la dispoziție și prin intermediul unor căi de comunicare 
„tradiționale”, de exemplu corespondența. 

 Cu toate acestea, raportorul are rezerve în ceea ce privește utilizarea presei scrise drept 
cale de comunicare. Informațiile din ziare și reviste sunt disponibile tuturor, nu numai 
persoanelor care caută informațiile, ceea ce înseamnă că pacienții nu sunt protejați 
împotriva informațiilor nesolicitate. Prin urmare, raportorul propune eliminarea 
posibilității ca societățile farmaceutice să pună informațiile la dispoziție prin 
intermediul ziarelor, revistelor și al publicațiilor similare. 

 De asemenea, raportorul dorește clarificarea distincției dintre publicitate și informare. 
Chiar dacă articolul 86 din directivă stabilește definiția publicității, iar articolul 88 
alineatul (1) interzice publicitatea la medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă, 
pentru asigurarea clarității, ar trebui subliniat faptul că nu poate fi pus la dispoziție 
niciun material promoțional referitor la medicamentele eliberate numai pe bază de 
rețetă.

 Pentru a evita confuziile, trebuie subliniat faptul că dispozițiile directivei se aplică 
numai societăților farmaceutice și nu afectează sub nicio formă dreptul presei sau al 
pacienților și al organizațiilor acestora de a-și exprima punctul de vedere în legătură cu 
anumite medicamente și tratamente, atât timp cât aceștia acționează în mod 
independent și nu în numele, în interesul sau la indicațiile societăților farmaceutice. 
Acest regulament vizează sectorul în cauză, și nu libertatea de expresie sau libertatea 
presei. 

 Pentru a face ca vocea pacienților să fie auzită, organizațiile de pacienți ar trebui 
implicate în mod activ în punerea în aplicare a directivei și a regulamentului. 
Raportorul salută ideea elaborării unor orientări și a unui cod de conduită referitoare la 
informațiile puse la dispoziția pacienților și dorește ca, atunci când acestea sunt 
elaborate, Comisia să colaboreze cu organizațiile de pacienți.

 Trebuie subliniată relația importantă dintre medic și pacient. Principala sursă de 
informații privind medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă este și ar trebui să 
rămână medicul care prescrie medicamentul. Această relație are o valoare 
fundamentală, iar alte căi de informare nu o pot decât completa.   

 În ceea ce privește sfera informațiilor, raportorul salută faptul că versiunea accesibilă 
publicului a raportului de evaluare este făcută publică. Cu toate acestea, consideră că 
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testele farmaceutice și preclinice și studiile clinice ale medicamentelor în cauză ar 
putea fi, de asemenea, puse la dispoziție. Având în vedere caracterul sensibil din punct 
de vedere comercial al unor astfel de informații, societățile farmaceutice nu pot fi 
obligate să publice aceste informații, dar, întrucât acestea pot fi importante pentru 
pacienți și organizațiile acestora, punerea la dispoziție a acestor informații nu ar trebui 
interzisă. 

Plasând propunerea în context, raportorul subliniază faptul că informarea referitoare la 
medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă adresată pacienților ar trebui să facă parte 
dintr-o strategie mai cuprinzătoare privind „informarea pacienților” și dintr-o strategie mai 
amplă de educație în domeniul sănătății. Pacienții și toate persoanele interesate ar trebui să 
poată găsi informații exacte și obiective referitoare la un stil de viață sănătos, la prevenirea 
îmbolnăvirii și a bolilor specifice și la diferite posibilități de tratament. Acest lucru depășește 
însă domeniul de aplicare al prezentei propuneri și al raportului. Totuși, raportorul se așteaptă 
ca o nouă propunere să fie prezentată de către Comisie în viitorul apropiat, ca parte a unei 
strategii mai ample de informare a pacienților, și ca prezenta propunere să fie completată.


