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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 regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare 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, în ceea ce privește informarea 
publicului larg în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de 
prescripții medicale
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0662),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-517/2008),

– 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 și al Comitetului Regiunilor,

– 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 mai jos;

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. 
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin introducerea unui nou titlu, VIIIa, 
în 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, se 
abordează aceste motive de preocupare în 
cadrul mai multor dispoziții destinate 
garantării unor informații de bună calitate, 
obiective, fiabile și nepublicitare privind 
medicamentele de uz uman care se 
eliberează pe bază de prescripție medicală.

(2) Prin introducerea unui nou titlu, VIIIa, 
în 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, se 
abordează aceste motive de preocupare în 
cadrul mai multor dispoziții destinate 
garantării unor informații de bună calitate, 
obiective, fiabile și nepublicitare privind 
medicamentele de uz uman care se 
eliberează pe bază de prescripție medicală, 
precum și plasării drepturilor și 
intereselor pacienților în centrul atenției.

Or. en

Justificare

Directiva de modificare trebuie să se concentreze asupra pacienților și intereselor acestora, 
iar acest lucru trebuie să se reflecte și la nivelul regulamentului de modificare. Noile 
dispoziții ale directivei de modificare trebuie să sublinieze dreptul de acces al pacienților la 
informații, și nu dreptul companiilor farmaceutice de a face publice informații.

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 20 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenția nu emite nicio 
obiecție în termen de 20 de zile, 



PR\807553RO.doc 7/10 PE439.412v01-00

RO

informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

Or. en

Justificare

Termenul de 60 de zile este mult prea lung, iar acest lucru poate dăuna pacienților, în special 
atunci când există semnale de alarmă cu privire la anumite produse. În vederea asigurării 
unei mai mari eficiențe a procesului, ar trebui stabilit un termen mai rezonabil pentru 
formularea obiecțiilor de către Agenție.
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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 
prescripție medicală. 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 prescripție 
medicală. 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 
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farmaceutice de a furniza anumite informații pacienților, plasând astfel „dreptul la 
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 prescripție medicală, cum ar fi fișa sintetică a 
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.
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 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 
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.


