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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Medicamentele contribuie în mod semnificativ la sănătatea cetăţenilor UE. Totuşi, acestea pot 
să aibă şi efecte adverse, ducând la aproximativ 5% din totalul spitalizărilor conform Comisiei 
Europene (subraportarea nu permite însă evaluări exacte). Cazul medicamentului rofecoxib 
(Vioxx), un antiinflamator care a fost retras de pe piaţă în 2004 din cauza riscurilor 
cardiovasculare crescute (peste 30 000 de atacuri cerebrale estimate în SUA, dintre care unele 
au fost fatale) a atras atenţia asupra necesităţii de a întări farmacovigilenţa.

Farmacovigilenţa reprezintă procesul şi ştiinţa monitorizării siguranţei medicamentelor, 
inclusiv colectarea şi gestionarea datelor privind siguranţa medicamentelor, evaluarea datelor 
respective pentru a se detecta prezenţa unei probleme legate de siguranţă, acţiunile de 
remediere a acesteia, inclusiv informarea cu privire la problema în cauză, precum şi evaluarea 
procedurii folosite şi a rezultatelor obţinute.

În ceea ce priveşte medicamentele autorizate la nivel central, procedura de farmacovigilenţă 
este stabilită în Regulamentul (CE) nr. 726/2004. În ceea ce priveşte medicamentele 
autorizate la nivel naţional, procedura este stabilită în Directiva 2001/83/CE. Prezentul aviz se 
referă doar la modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

Comisia doreşte să îmbunătăţească sistemul actual de farmacovigilenţă prin clarificarea 
rolurilor diferitelor părţi implicate, simplificarea procedurilor, printr-o transparenţă şi 
comunicare sporită, printr-o colectare de date şi proceduri de evaluare mai bune, o mai mare 
implicare a părţilor interesate şi stabilirea de bune practici.

Cu toate că salută propunerea, raportorul pentru aviz consideră că sunt posibile noi 
îmbunătăţiri, în principal în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor, transparenţa şi protecţia 
datelor. Astfel, acesta propune adoptarea unor amendamente, după cum urmează:

 Procesarea datelor personale ale utilizatorilor de medicamente, care are loc în câteva 
etape ale procesului de farmacovigilenţă, ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu 
principiile de protecţie a datelor prevăzute în Directiva 95/46/CE.

 Rezumatul propus al informaţiilor esenţiale cu privire la utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentelor ar trebui respins deoarece noţiunea de „informaţii esenţiale” este 
înşelătoare şi ar putea fi înţeleasă greşit. 

 Sesizările pacienţilor pot aduce o nouă contribuţie la înţelegerea reacţiilor adverse la 
medicamente, ca în cazul paroxetinei (Deroxat/Seroxat), un antidepresiv despre care s-
a aflat, graţie sesizărilor pacienţilor, că sporea riscul de suicid şi că provoca un 
sindrom de dependenţă (senzaţii de şoc electric la nivelul capului) dacă pacienţii 
doreau să îşi întrerupă tratamentul. 

 Consumatorii ar trebui să raporteze direct autorităţilor naţionale. Sistemele 
descentralizate de raportare, în care comunicarea tuturor reacţiilor adverse la 
medicamente (raportate de pacienţi, cadre medicale şi companii farmaceutice) către 
baza de date europeană este coordonată la nivel naţional, sporesc siguranţa protecţiei 
datelor şi garantează calitatea datelor înregistrate la nivel european. De asemenea, 
proximitatea permite autorităţilor sanitare naţionale:
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- să verifice rapoartele în vederea adăugării de informaţii valoroase prin aplicarea 
expertizei lor specifice, 

- să aibă o imagine clară a efectelor adverse care apar pe teritoriul lor, 
- să pună aceste informaţii la dispoziţia populaţiei statului lor în propria limbă (aşa 

cum procedează deja Regatul Unit şi Ţările de Jos). 
 De asemenea, consumatorii şi cadrele medicale ar trebui să aibă acces deplin la baza 

centrală europeană de date Eudravigilance pentru a se preveni repetarea reacţiilor 
adverse la medicamente, reacţii care ar putea fi preîntâmpinate prin facilitarea 
accesului la informaţiile validate. Aceasta reprezintă o modalitate eficientă de 
abordare a inegalităţilor dintre statele membre din domeniul informării cu privire la 
reacţiile adverse la medicamente. Accesul public la Eudravigilance este necesar pentru 
a restabili încrederea cetăţenilor în capacitatea autorităţilor sanitare de a proteja 
sănătatea publică.

 Pe lângă internet ar trebui utilizate şi alte mijloace de raportare, cum ar fi poşta, faxul 
şi telefonul, astfel cum este cazul în SUA şi în Regatul Unit, pentru a nu-i exclude pe 
cei care nu au acces la internet sau nu îl pot folosi şi pentru a îmbunătăţi raportarea de 
către pacienţi. 

 Toate rapoartele de evaluare cu privire la un medicament din cadrul sistemelor de 
farmacovigilenţă de la nivel naţional şi european ar trebui să fie puse la dispoziţia 
publicului. Când este vorba de un interes public superior, ca în cazul datelor de 
farmacovigilenţă, divulgarea completă trebuie garantată întotdeauna.

 Finanţarea sistemelor de farmacovigilenţă ar trebui să rămână publică atât ca o 
recunoaştere a responsabilităţii autorităţilor publice de a proteja populaţia, cât şi 
pentru a garanta independenţa lor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ pentru evaluarea
riscurilor în materie de farmacovigilenţă.
Acest comitet ar trebui să fie compus din 
experţi ştiinţifici independenţi care au 
competenţe în materie de siguranţă a 

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei şi resurselor necesare pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
Comitetul consultativ pentru evaluarea
raportului riscuri-beneficii în
farmacovigilenţă. Acest comitet ar trebui 
să fie compus din experţi ştiinţifici 
independenţi care au competenţe în materie 
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medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
priveşte depistarea, evaluarea şi reducerea 
şi comunicarea riscurilor, precum şi 
realizarea studiilor de siguranţă post-
autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă.

de siguranţă a medicamentelor, inclusiv în 
ceea ce priveşte depistarea, evaluarea şi 
reducerea şi comunicarea riscurilor, 
precum şi realizarea studiilor de siguranţă 
post-autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă.

Justificare

Denumirea „Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă” este prea 
restrictivă şi nu ţine seama de necesitatea realizării unei evaluări a raportului riscuri-
beneficii în cazul unui medicament, punând accentul pe analiza riscurilor luate separat. În 
domeniul de competenţă al comitetului intră totuşi „orice chestiune referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman” [articolul (1) punctul 12 din propunerea de 
regulament].

Prezentul amendament se aplică în tot textul propunerii de regulament.

Amendamentul 2

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 farmacovigilenţă, acesta este asistat de 
Comitetul consultativ pentru evaluarea
riscurilor în farmacovigilenţă menţionat la 
articolul 56 alineatul (1) litera aa.”

„Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, acesta este asistat de 
Comitetul consultativ pentru evaluarea
raportului riscuri-beneficii în 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa).”

Justificare

Denumirea „Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă” este prea 
restrictivă şi nu ţine seama de necesitatea realizării unei evaluări a raportului riscuri-
beneficii în cazul unui medicament, punând accentul pe analiza riscurilor luate separat. În 
domeniul de competenţă al comitetului intră totuşi „orice chestiune referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman” [articolul (1) punctul 12 din propunerea de 
regulament].

Prezentul amendament se aplică în tot textul propunerii de regulament.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile competente ale statelor 
membre, Agenţia şi Comisia au un acces 
nerestricţionat la baza de date 
Eudravigilance. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă au acces limitat la 
baza de date, în măsura în care este 
necesar pentru ca ei să respecte obligaţiile 
privind farmacovigilenţa.

(2) Autorităţile competente ale statelor 
membre, Agenţia şi Comisia au un acces 
nerestricţionat la baza de date 
Eudravigilance. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă, cadrele medicale şi 
publicul au acces la baza de date,
garantându-se protecţia datelor 
personale.

Agenţia se asigură că personalul medico-
sanitar şi publicul dispun de niveluri de 
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecţia datelor 
personale fiind garantată.
Datele conţinute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziţia 
publicului într-un format agregat şi sunt 
însoţite de explicaţii privind modul de 
interpretare a datelor.

Datele conţinute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziţia 
publicului într-un format agregat şi sunt 
însoţite de explicaţii privind modul de 
interpretare a datelor.

Justificare

Sistemul de farmacovigilenţă ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părţilor interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienţilor şi a cetăţenilor în responsabilitatea autorităţilor sanitare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Publicul poate solicita rapoarte 
conţinute în baza de date Eudravigilance 
privind reacţii adverse observate în cazuri 
specifice. Rapoartele respective se 

(3) Publicul poate solicita rapoarte 
conţinute în baza de date Eudravigilance 
privind reacţii adverse observate în cazuri 
specifice. Rapoartele respective se 
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furnizează în termen de 90 de zile de către 
agenţie sau de către autoritatea naţională 
competentă din ţara din care provine 
cererea, cu excepţia cazului în care 
transmiterea datelor confidenţiale ar 
putea compromite anonimatul 
persoanelor care fac obiectul rapoartelor.

furnizează în termen de 90 de zile de către 
agenţie sau de către autoritatea naţională 
competentă din ţara din care provine 
cererea, garantându-se protecţia datelor 
personale.

Justificare

Sistemul de farmacovigilenţă ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părţilor interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienţilor şi a cetăţenilor în responsabilitatea autorităţilor sanitare. Dispoziţiile privind 
protecţia datelor ar trebui respectate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate.

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate. Toţi cetăţenii Uniunii au 
posibilitatea de a face o declaraţie 
electronică în limba lor maternă.

Agenţia pune, de asemenea, la dispoziţia 
publicului toate mijloacele care permit 
pacienţilor să notifice reacţiile adverse, 
cum ar fi un număr de telefon dedicat sau 
o adresă de e-mail specifică.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. un rezumat al fiecărei reuniuni a 
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi a grupului de coordonare în 
ceea ce priveşte activităţile de 
farmacovigilenţă;

2. un proces-verbal detaliat al fiecărei 
reuniuni a comitetelor precizate la articolul 
56 alineatul (1) literele (a) şi (aa) din 
prezentul regulament şi a grupului de 
coordonare în ceea ce priveşte activităţile 
de farmacovigilenţă;

Justificare

Sistemul de farmacovigilenţă ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părţilor interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienţilor şi a cetăţenilor în responsabilitatea autorităţilor sanitare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament;

3. o scurtă descriere a sistemelor de 
gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele autorizate în conformitate 
cu prezentul regulament;

Justificare

Informaţiile de pe portalurile web naţionale privind siguranţa medicamentelor ar trebui 
prezentate într-un mod clar şi inteligibil. Documentele tehnice ar trebui prezentate sub forma 
unor rezumate şi într-un mod uşor de înţeles de publicul larg. Prospectul însoţitor şi 
rezumatul caracteristicilor medicamentului ar trebui, de asemenea, publicate pe un portal 
web naţional privind siguranţa medicamentelor, având în vedere că acestea conţin informaţii 
de bază privind utilizarea medicamentelor, esenţiale pentru utilizarea în siguranţă a 
acestora.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – punctul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. versiunea electronică actualizată a 
prospectului şi a rezumatului 
caracteristicilor produsului pentru toate 
medicamentele existente şi noi;

Justificare

Informaţiile de pe portalurile web naţionale privind siguranţa medicamentelor ar trebui 
prezentate într-un mod clar şi inteligibil. Documentele tehnice ar trebui prezentate sub forma 
unor rezumate şi într-un mod uşor de înţeles de publicul larg. Prospectul însoţitor şi 
rezumatul caracteristicilor medicamentului ar trebui, de asemenea, publicate pe un portal 
web naţional privind siguranţa medicamentelor, având în vedere că acestea conţin informaţii 
de bază privind utilizarea medicamentelor, esenţiale pentru utilizarea în siguranţă a 
acestora.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. un scurt istoric documentar al 
modificărilor aduse informaţiilor pe 
produs.

Toate informaţiile de pe portalurile web 
privind siguranţa medicamentelor, 
inclusiv informaţiile prevăzute la punctele 
1-4b de la prezentul articol, sunt 
prezentate într-un mod uşor de înţeles de 
publicul larg.

Justificare

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public.
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
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professionals to see updates made to product information over time.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de conceperea şi lansarea acestui 
portal, Agenţia consultă părţile interesate 
relevante (inclusiv grupurile de pacienţi, 
personalul medico-sanitar şi 
reprezentanţii industriei) pentru a le 
solicita avizul.

Justificare

Înainte de lansarea acestui site web, este important să se consulte părţile vizate de 
informaţiile oferite pe portalul Agenţiei.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de 30 de zile de la primirea
raportului din partea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenţă, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman analizează 
raportul şi adoptă un aviz privind 
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaţiei respective de 
introducere pe piaţă.

(4) În termen de 30 de zile de la primirea
recomandării din partea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenţă, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman adoptă un aviz 
privind menţinerea, modificarea, 
suspendarea sau revocarea autorizaţiei 
respective de introducere pe piaţă.

Comitetul pentru medicamente de uz 
uman adoptă un aviz diferit de 
recomandările Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă 
doar dacă există motive importante de 
ordin ştiinţific sau legate de sănătatea 
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publică care justifică acest lucru. 
Comitetul prezintă motivele respective 
într-o justificare anexată la aviz. Aceste 
informaţii sunt, de asemenea, puse la 
dispoziţia publicului.

Justificare

Alinierea la noua arhitectură a Agenţiei, cu separarea strictă a farmacovigilenţei şi a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Avizele şi deciziile precizate la 
alineatele 3 – 5 din prezentul articol se fac 
publice prin intermediul portalului web 
privind siguranţa medicamentelor europene
menţionat la articolul 26.

(6) Rapoartele de evaluare, avizele şi 
deciziile precizate la alineatele 3 – 5 din 
prezentul articol se fac publice prin 
intermediul portalului web european
privind siguranţa medicamentelor,
menţionat la articolul 26.

Justificare

Alinierea la noua arhitectură a Agenţiei, cu separarea strictă a farmacovigilenţei şi a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Veniturile Agenţiei constau dintr-o 
contribuţie a Comunităţii şi din taxele 
achitate de întreprinderi pentru obţinerea şi 
gestionarea autorizaţiilor comunitare de 
introducere pe piaţă, precum şi pentru alte 
servicii furnizate de Agenţie sau de grupul 

„Veniturile Agenţiei constau dintr-o 
contribuţie a Comunităţii şi din taxele 
achitate de întreprinderi pentru obţinerea şi 
gestionarea autorizaţiilor comunitare de 
introducere pe piaţă, precum şi pentru alte 
servicii furnizate de Agenţie sau de grupul 
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de coordonare în ceea ce priveşte 
îndeplinirea sarcinilor acestuia în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r din Directiva 
2001/83/CE.”

de coordonare în ceea ce priveşte 
îndeplinirea sarcinilor acestuia în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r din Directiva 
2001/83/CE, precum şi cu articolul 28b 
din prezentul regulament. Autoritatea 
bugetară, formată din Parlamentul 
European şi Consiliu, reexaminează ori 
de câte ori este necesar nivelul 
contribuţiei comunitare pe baza evaluării 
necesităţilor şi ţinând seama de nivelul 
taxelor.”

Justificare

Agenţia trebuie să dispună de contribuţii financiare suficiente pentru a putea să-şi 
îndeplinească sarcinile importante.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 67 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru efectuarea 
activităţilor respective de către Agenţie.”

„(4) Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie şi beneficiază de finanţare 
publică, în scopul garantării independenţei 
Agenţiei. Acest fapt nu împiedică 
prelevarea taxelor care trebuie achitate de 
titularii autorizaţiei de introducere pe piaţă 
pentru efectuarea activităţilor respective de 
către Agenţie.”

Justificare

Autorităţile publice sunt responsabile pentru finanţarea farmacovigilenţei, deoarece au 
responsabilitatea de a proteja sănătatea publică şi şi-au asumat răspunderea de a acorda 
autorizaţii.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererea de includere a unui rezumat 
al informaţiilor de bază necesare pentru 
utilizarea medicamentului în siguranţă şi 
eficient în rezumatul caracteristicilor 
produsului şi în prospectul însoţitor, 
prevăzut la articolul 11 litera 3a şi la 
articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din 
Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) literele (a) şi (d) din regulamentul 
menţionat, se aplică în cazul unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
eliberate înainte de data stabilită la 
articolul 3 al doilea alineat din prezentul 
regulament, începând cu prima din 
următoarele două date: data prelungirii 
autorizaţiei sau trei ani de la data stabilită 
la articolul 3 al doilea alineat din 
prezentul regulament.

eliminat

Justificare

Prezentul amendament este consistent cu amendamentul raportorului la articolul 11 punctul 
3a şi la articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din Directiva 2001/83/CE. 
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