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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Medicamentele contribuie în mod considerabil la sănătatea cetățenilor Uniunii Europene, dar 
pot avea și efecte adverse, reprezentând, potrivit Comisiei Europene, cauza spitalizării a 5% 
din pacienți (deși raportările, fiind incomplete, nu permit o estimare exactă). Cazul rofecoxib 
(Vioxx), medicament antiinflamator retras de pe piață în 2004 din cauza riscurilor 
cardiovasculare mărite pe care le prezenta (mai mult de 30 000 de atacuri cerebrale în SUA, 
dintre care unele mortale), a permis o mai mare sensibilizare a publicului cu privire la 
necesitatea de a consolida farmacovigilența.

Farmacovigilența este procesul și știința de a controla siguranța medicamentelor, inclusiv 
colectarea și gestionarea datelor cu privire la siguranța acestora, evaluarea acestor date în 
scopul identificării unor eventuale probleme legate de siguranță, măsurile de remediere a 
acestor eventuale probleme, printre care informarea asupra situației, precum și evaluarea 
procedurii alese și a rezultatelor obținute.

În cazul medicamentelor autorizate la nivel central, procedura de farmacovigilență este 
prevăzută de Regulamentul 726/2004.  În ceea ce privește medicamentele autorizate la nivel 
național, procedura este prevăzută de Directiva 2001/83.  Prezentul aviz privește modificările 
propuse de Comisie la Directiva 2001/83.

Comisia dorește îmbunătățirea sistemului actual de farmacovigilență prin clarificarea rolurilor 
diverșilor actori implicați, simplificarea procedurilor, îmbunătățirea transparenței și a 
comunicării, prin proceduri mai eficiente de colectare și evaluare a datelor, prin implicarea 
mai intensă a părților interesate și instituirea celor mai bune practici.

Raportorul pentru aviz salută propunerea,  dar este de părere că aceasta poate fi îmbunătățită, 
mai ales în ceea ce privește aspectele legate de protecția consumatorilor, transparență și 
protecția datelor. Prin urmare, raportorul propune amendamente care să respecte cele ce 
urmează:

 Rapoartele pacienților pot aduce noi contribuții la înțelegerea reacțiilor adverse la 
medicamente, ca în cazul paroxetinei (Deroxat/Seroxat), antidepresant despre care s-a 
constatat, datorită raporturilor pacienților, că mărește riscul de sinucidere și provoacă 
sindromul abstinenței („electric head”), în cazul în care pacienții doresc să întrerupă 
tratamentul. 

 Consumatorii ar trebui să notifice direct autoritățile naționale. Sistemele de raportare 
descentralizată, în care procesul de notificare a tuturor reacțiilor adverse (raportate de 
pacienți, spitale, personalul medical sau companiile farmaceutice) către baza 
europeană de date este coordonat la nivel național, cresc siguranța protecției datelor și 
garantează calitatea datelor înregistrate la nivel european. Proximitatea permite, de 
asemenea, autorităților naționale din domeniul sănătății :
- să analizeze rapoartele pentru a la completa cu informații prețioase, datorită 

expertizei lor specifice,
- să aibă o viziune clară a efectelor adverse constatate pe teritoriul lor,
- să pună la dispoziția populației aceste informații în propria limbă, cum este deja 

cazul Marii Britanii și Olandei.
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 Consumatorii și personalul medical ar trebui, de asemenea, să aibă acces deplin la 
baza centrală europeană de date EUDRAV, pentru a evita reapariția unor reacții 
adverse la medicamente, care pot fi evitate prin facilitarea accesului la informații 
validate. Aceasta reprezintă un mijloc eficient de a remedia inegalitățile în materie de 
informare care există între statele membre  cu privire la reacțiile adverse la 
medicamente .  Accesul public la Eudravigilance este necesar pentru a restabili 
încrederea cetățenilor în capacitatea autorităților din domeniul sănătății de a proteja 
sănătatea publică.

 Utilizarea formatului web pentru raportare ar trebui completată cu alte instrumente, 
precum poșta electronică, faxul și telefonul, cum este cazul în SUA și Marea Britanie, 
pentru a evita excluderea persoanelor care nu au acces la internet sau care nu pot folosi 
internetul, îmbunătățind astfel raportarea făcută de pacienți.

 Toate rapoartele de evaluare privind un medicament realizate în cadrul sistemelor 
naționale și europene de farmacovigilență ar trebui făcute publice.  Când este în joc un 
interes public major, așa cum este cazul datelor privind farmacovigilența, transparența 
totală trebuie întotdeauna garantată.

 Finanțarea sistemelor de farmacovigilență ar trebui să rămână publică, ca o 
recunoaștere a responsabilității autorităților publice de a proteja populația și pentru a 
garanta independența acestora.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligației de a efectua 
un studiu de siguranță post-autorizare sau 
în cazul în care există condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajați să 
raporteze toate reacțiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziția 

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligației de a efectua 
un studiu de siguranță post-autorizare sau 
în cazul în care există condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
extinse pe piață. Pacienții și cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajați să 
raporteze toate reacțiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziția 
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publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 31 martie 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 (denumită în 
continuare „Agenția”).

publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 31 martie 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 (denumită în 
continuare „Agenția”).

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale și 
pacienților identificarea cu ușurință a 
informațiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului și 
prospectul ar trebui să conțină o rubrică 
specială privind informațiile esențiale 
referitoare la medicament, precum și 
informații privind minimizarea riscurilor 
și maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

eliminat

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive și în urma 
consultărilor cu organizațiile de pacienți 
și consumatori, de medici și de farmaciști, 
cu statele membre și cu alte părți 
interesate, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare privind lizibilitatea 
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rezumatelor caracteristicilor produsului și 
a prospectelor, precum și valoarea 
acestora pentru publicul larg și cadrele 
medicale. În urma unei analize a datelor 
de mai sus și dacă este necesar, Comisia 
ar trebui să prezinte propuneri vizând 
îmbunătățirea prezentării și conținutului 
rezumatelor caracteristicilor produselor și 
ale prospectelor, pentru a se asigura că 
acestea reprezintă o sursă folositoare de 
informare pentru publicul larg și 
personalul medical.

Justificare

Adesea, prospectele medicamentelor nu sunt clare și ușor de înțeles pentru consumatori.
Comisiei Europene îi revine datoria de a prezenta propuneri discutate în mod amănunțit cu 
toate părțile interesate.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vederea asigurării unui nivel 
echivalent de competențe științifice al 
factorilor de decizie din domeniul 
farmacovigilenței, atât la nivel comunitar 
cât și la nivel național, grupul de 
coordonare ar trebui, în îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la farmacovigilență, 
să se poată baza pe consiliere din partea 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență al 
Agenției.

(13) În vederea asigurării unui nivel 
echivalent de competențe științifice al 
factorilor de decizie din domeniul 
farmacovigilenței, atât la nivel comunitar 
cât și la nivel național, grupul de 
coordonare ar trebui, în îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la farmacovigilență, 
să se poată baza pe consiliere din partea 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
raportului riscuri/beneficii în materie de 
farmacovigilență al Agenției.

Justificare

Denumirea de „Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență” este prea restrictivă și nu ține seama de necesitatea analizării raportului 
riscuri/beneficii pentru un medicament, insistând asupra analizei în mod separat a riscului 
asumat. Sfera de acțiune a Comitetului acoperă totuși „problemele referitoare la 
farmacovigilență” (propunere de directivă, articolul 1 punctul 14).
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacțiilor adverse suspectate, titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață și 
statele membre ar trebui să raporteze 
aceste reacții adverse numai către baza de 
date comunitară în materie de 
farmacovigilență și către rețeaua de 
prelucrare a datelor menționată la articolul 
57 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„baza de date Eudravigilance”).

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacțiilor adverse suspectate, titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață ar 
trebui să raporteze aceste reacții adverse 
către baza de date comunitară în materie de 
farmacovigilență și către rețeaua de 
prelucrare a datelor menționată la articolul 
57 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„baza de date Eudravigilance”) și în 
același timp către autoritățile naționale 
competente. Orice schimbare în baza 
națională de date ar trebui imediat și în 
mod automat reflectată în baza de date 
Eudravigilance. Baza de date 
Eudravigilance și baza națională de date 
ar trebui să fie pe deplin interoperabile.

Justificare

Numai raportarea indirectă a reacțiilor adverse efectuată de pacienți, cadrele medicale și 
titularii autorizațiilor de introducere pe piață către autorităților naționale competente 
garantează calitatea datelor în sistemul Eudravigilance. Astfel se poate beneficia din 
competența acestora și recunoaște responsabilitatea lor în termeni de protecție a sănătății 
publice, la nivel național și european.

Cu toate acestea, este esențial ca pacienții să aibă acces direct la datele din baza de date 
Eudravigilance. Aceasta garantează accesul ușor la informațiile de interes public de calitate 
și diseminarea rapidă a acestora.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cerințele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranța ar 
trebui să fie proporționale cu riscurile 

(22) Cerințele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranța ar 
trebui să fie proporționale cu riscurile 
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prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranța ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar
raportarea sistematică nu ar trebui să fie
obligatorie pentru medicamente generice,
medicamente cu utilizare medicală bine 
stabilită, medicamente cu consimțământ 
informat, medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiționale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătății publice, 
autoritățile ar trebui să solicite rapoarte 
periodice actualizate privind siguranța 
pentru asemenea medicamente în cazul în 
care este necesară evaluarea riscurilor 
acestora sau reexaminarea caracterului 
adecvat al informațiilor despre produs.

prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranța ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar 
periodicitatea prezentării rapoartelor ar 
trebui să fie prelungită pentru 
medicamente generice, medicamente cu 
utilizare medicală bine stabilită, 
medicamente cu consimțământ informat, 
medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiționale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătății publice, 
autoritățile ar trebui să solicite rapoarte 
actualizate privind siguranța pentru 
asemenea medicamente la intervale 
specifice în cazul în care este necesară 
evaluarea riscurilor acestora sau 
reexaminarea caracterului adecvat al 
informațiilor despre produs.

Justificare

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
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personal și libera circulație a acestor 
date1 și Regulamentului (CE) nr. 45/2001 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date2.
Pentru a depista, evalua, înțelege și 
preveni reacțiile adverse, pentru a 
identifica și a lua măsuri de a reduce 
riscurile și de a mări beneficiile 
medicamentelor în scopul de a proteja 
sănătatea publică, ar trebui să fie posibil 
să fie prelucrate date cu caracter personal 
în cadrul sistemului Eudravigilance cu 
respectarea legislației UE în materie de 
protecție a datelor.
____________________
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Justificare

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de medicamente, care are loc în 
câteva etape ale procesului de farmacovigilență, ar trebui să se desfășoare în conformitate cu 
principiile de protecție a datelor prevăzute de Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare:

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare:

«Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacțiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele și adresa internet a autorității 
competente naționale>».”

«Acest medicament nou-autorizat face 
obiectul unei monitorizări extinse. Toate 
reacțiile adverse suspectate trebuie 
raportate doctorului sau farmacistului dv. 
sau către <numele și adresa internet a 
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autorității naționale competente >».”

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

“(3) Autoritățile competente naționale pun 
de îndată la dispoziția publicului 
autorizația de introducere pe piață, 
împreună cu rezumatul caracteristicilor 
produsului și orice condiții stabilite în 
conformitate cu articolele 21a, 22 și 22a, 
precum și eventualele termene pentru 
îndeplinirea acestora, pentru orice 
medicament pe care acestea îl autorizează.”

“(3) Autoritățile naționale competente pun 
de îndată la dispoziția publicului 
autorizația de introducere pe piață, 
împreună cu prospectul, rezumatul 
caracteristicilor produsului și orice condiții 
stabilite în conformitate cu articolele 21a, 
22 și 22a, precum și eventualele termene 
pentru îndeplinirea acestora, pentru orice 
medicament pe care acestea îl autorizează.

Justificare

În vederea furnizării de informații complete și corecte publicului larg, prospectul ar trebui și 
el făcut public la acordarea autorizării de introducere pe piață.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizație de introducere pe piață poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiții:

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
menționate la articolul 19, o autorizație de 
introducere pe piață poate fi acordată sub 
rezerva îndeplinirii uneia sau mai multora 
din următoarele condiții:

Justificare

Acest articol nou nu trebuie să conducă la o generalizare a autorizațiilor de introducere pe 
piață (AIP)„simplificate”, similare cu AIP condiționate și strict limitate, prevăzute la 
articolul 22.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menținerea autorizației depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiții.

Menținerea autorizației depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiții. Lista 
condițiilor se face publică fără întârziere, 
împreună cu termenele și datele de 
îndeplinire.

Justificare

Reintroducerea obligației de a face condițiile publice. Eliminarea acestora nu este justificată.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2001/83/CE
Articolul 22a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, autoritatea 
competentă națională poate să solicite unui 
titular al unei autorizații de introducere pe 
piață să efectueze un studiu de siguranță 
post-autorizare dacă există preocupări 
privind riscurile unui medicament 
autorizat. Această cerință trebuie formulată 
în scris, trebuie să prevadă o justificare 
detaliată și trebuie să includă obiectivele și 
termenele pentru realizarea și prezentarea 
studiului.

(1) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, autoritatea națională 
competentă poate să solicite unui titular al 
unei autorizații de introducere pe piață să 
efectueze un studiu de siguranță post-
autorizare dacă există preocupări privind 
riscurile unui medicament autorizat.
Această cerință trebuie formulată în scris, 
trebuie să prevadă o justificare detaliată și 
trebuie să includă obiectivele și termenele 
pentru realizarea și prezentarea studiului.
Acesta se publică fără întârziere.

(2) Autoritatea competentă națională oferă 
titularului autorizației de introducere pe 
piață posibilitatea de a prezenta explicații 
privind această cerință într-un termen 
stabilit de aceasta, în cazul în care titularul 

(2) Autoritatea națională competentă oferă 
titularului autorizației de introducere pe 
piață posibilitatea de a prezenta explicații 
privind această cerință, în scris și cu o 
justificare detaliată, într-un termen stabilit 
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autorizației de introducere pe piață solicită 
acest lucru în termen de 30 de zile de la 
primirea în scris a cerinței.

de aceasta, în cazul în care titularul 
autorizației de introducere pe piață solicită 
acest lucru, în scris și cu o justificare 
detaliată, în termen de 30 de zile de la 
primirea în scris a cerinței. Această cerință 
se publică fără întârziere.

(3) Pe baza explicațiilor prezentate de 
titularul autorizației de introducere pe 
piață, autoritatea competentă națională va 
retrage sau va confirma cerința în cauză. În 
cazul în care autoritatea competentă 
națională confirmă cerința, autorizația de 
introducere pe piață este modificată pentru 
a include cerința respectivă sub forma unei 
condiții pentru obținerea autorizației de 
introducere pe piață, iar sistemul de 
gestionare a riscurilor este actualizat în 
consecință.

(3) Pe baza explicațiilor prezentate de 
titularul autorizației de introducere pe 
piață, autoritatea națională competentă va 
retrage sau va confirma cerința în cauză.
Această decizie se publică fără întârziere.
În cazul în care autoritatea națională 
competentă confirmă cerința, autorizația de 
introducere pe piață este modificată pentru 
a include cerința respectivă sub forma unei 
condiții pentru obținerea autorizației de 
introducere pe piață, iar sistemul de 
gestionare a riscurilor este actualizat în 
consecință.

Justificare

Autorizațiile în condiții excepționale ar trebui eliberate într-o manieră de totală transparență.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilență, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență menționat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilență, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea raportului riscuri/beneficii în 
materie de farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 

(aa) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Justificare

Denumirea de „Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență” este prea restrictivă și nu ține seama de necesitatea analizării raportului 
riscuri/beneficii pentru un medicament, insistând asupra analizei în mod separat a riscului 
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asumat. Sfera de acțiune a Comitetului acoperă totuși „problemele referitoare la 
farmacovigilență” (propunere de directivă, articolul 1 punctul 14).  Acest amendament se 
aplică în întregul text al propunerii de directivă.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Membrilor grupului de coordonare li 
se cere să nu dezvăluie informații care fac 
obiectul secretului profesional, chiar după 
încheierea îndatoririlor acestora.

(7) Ordinile de zi detaliate ale reuniunilor 
grupului de coordonare sunt făcute 
publice cel mai târziu în ziua precedentă 
reuniunilor. Procesele-verbale detaliate 
ale reuniunilor grupului de coordonare, 
însoțite de deciziile luate, detaliile privind 
votările și explicațiile voturilor, inclusiv 
opiniile minoritare, sunt publicate cel 
târziu în luna ulterioară reuniunii.

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenției, care separă în mod strict farmacovigilența de 
autorizația de introducere pe piață.  

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea mențiune suplimentară: 
„Acest medicament nou-autorizat face 
obiectul unei monitorizări extinse. Toate 
reacțiile adverse suspectate trebuie 
raportate doctorului sau farmacistului dv. 
sau către <numele și adresa internet a 
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competente naționale >”. autorității naționale competente >”.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

„(g) rezumatul informațiilor esențiale 
necesare utilizării în siguranță și eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) și la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

Justificare

Rezumatul propus al informațiilor esențiale cu privire la utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentelor ar trebui respins, deoarece noțiunea de „informații esențiale” este 
înșelătoare și ar putea fi înțeleasă greșit.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) procedura comunitară de definire a 
calendarului procedural, o structură clară 
și roluri bine definite pentru toți actorii 
interesați, inclusiv pentru inițierea de 
audieri publice.

Justificare

Ar trebui furnizate orientări pentru clarificarea procedurilor și calendarelor pentru 
procedura comunitară, inclusiv a audierilor publice.
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciștii și alte cadre 
medicale să raporteze reacțiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
națională sau către titularul autorizației 
de introducere pe piață;

1. adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienții, medicii, spitalele,
farmaciștii și alte cadre medicale să 
raporteze reacțiile adverse suspectate către 
autoritatea națională competentă;

Justificare

Autoritățile naționale au datoria de a garanta calitatea și monitorizarea critică a tuturor 
datelor cu caracter pertinent.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. se asigură că publicul este informat la 
timp cu privire la preocupările de 
farmacovigilență legate de utilizarea unui 
medicament;

Justificare

Datele privind farmacovigilența ar trebui să parvină cât mai rapid cadrelor medicale și 
pacienților, pentru aplicarea principiului precauției.
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Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. se asigură că informațiile cu privire la 
reacțiile adverse la medicamente sunt 
făcute publice rapid.

Justificare

Datele privind farmacovigilența ar trebui să parvină cât mai rapid cadrelor medicale și 
pacienților, pentru aplicarea principiului precauției.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105 – paragraful -1(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile legate de farmacovigilență, de 
funcționarea rețelelor de comunicații și de 
supravegherea pieței beneficiază de 
finanțare publică.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări intensive, menționată la 

2. lista medicamentelor nou-autorizate
care fac obiectul unei monitorizări extinse, 
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articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004;

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. ordinile de zi și procesele-verbale 
detaliate ale reuniunilor Comitetului 
consultativ pentru evaluarea raportului 
riscuri/beneficii în materie de 
farmacovigilență
și ale grupului de coordonare.

Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 3b (nou) și punctul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. versiunea electronică cea mai 
actualizată a prospectului și a rezumatului 
caracteristicilor produsului pentru toate 
medicamentele existente și noi;
3c. un scurt istoric documentar al 
modificărilor aduse informațiilor privind 
produsul.
Toate informațiile de pe portalurile 
internet privind siguranța 
medicamentelor, inclusiv cele prevăzute la 
punctele 1-3b din prezentul articol sunt 
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prezentate de manieră inteligibilă pentru 
publicul larg.

Justificare

Informațiile disponibile pe portalurile internet naționale privind siguranța medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă și inteligibilă. Deși legislația prevede publicarea de 
informații foarte detaliate pe portalurile internet naționale privind siguranța medicamentelor, 
aceasta nu include referințe la informațiile esențiale pentru a se asigura utilizarea sigură a 
medicamentelor: din acest motiv, prospectul ar trebui făcut public.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să înregistreze toate 
reacțiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în țări terțe, care le sunt aduse la 
cunoștință, indiferent dacă aceste reacții 
sunt semnalate spontan de pacienți sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranță post-
autorizare.

(1) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să înregistreze toate 
reacțiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în țări terțe, care le sunt aduse la 
cunoștință, precizând dacă acestea s-au 
produs în cazul unor doze normale pentru 
uz uman în scopuri profilactice, pentru 
diagnosticarea sau tratamentul unei 
afecțiuni sau pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea unei funcții 
fiziologice, în urma unei erori de 
medicație sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului autorizat al caracteristicilor 
produsului, indiferent dacă aceste reacții 
sunt semnalate spontan de pacienți sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranță post-
autorizare.

Justificare

Extinderea noțiunii de „reacție adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicație sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
autorizat al caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuințare greșită și abuzul 
de medicamente) permite o mai bună înțelegere a efectelor secundare care pot fi nocive 
pentru pacienți. Cu toate acestea, este important să se facă o distincție clară între efectele 
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secundare în condiții normale de utilizare și celelalte efecte secundare. Această distincție 
trebuie să figureze cu claritate în procedura de raportare.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularul autorizației de introducere pe 
piață nu poate refuza raportarea reacțiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienți și de cadrele 
medicale.

(2) Titularul autorizației de introducere pe 
piață nu poate refuza raportarea reacțiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic sau în orice alt format 
adecvat de pacienți și de cadrele medicale.

Justificare

Este important ca raportarea reacțiilor adverse să nu fie împiedicată prin impunerea unor 
bariere tehnologice. Anumite persoane pot să nu dețină acces la internet sau pot întâmpina 
dificultăți în utilizarea acestuia.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 3 – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, către baza de date și rețeaua 
informatică menționată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informații cu privire la 
toate reacțiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate și în țări terțe, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoștință de eveniment.

(3) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, către baza de date și rețeaua 
informatică menționată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare „baza de date 
Eudravigilance”) și în același timp către 
autoritățile naționale competente, toate 
informațiile cu privire la toate reacțiile 
adverse suspectate grave care au loc, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
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în cauză a luat cunoștință de eveniment.

Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informații cu privire la 
toate reacțiile adverse suspectate care nu 
sunt grave și care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoștință de 
eveniment.

Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance și în același timp către 
autoritățile naționale competente, toate 
informațiile cu privire la toate reacțiile 
adverse suspectate care nu sunt grave și 
care au loc în Comunitate, în termen de 90 
de zile de la data primirii raportului sau, în 
lipsa unui raport, în termen de 90 de zile de 
la data la care titularul în cauză a luat 
cunoștință de eveniment.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE.
Articolul 107 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre și publicul larg pot 
accesa rapoarte cu privire la reacțiile 
adverse constatate în alte state membre 
prin intermediul bazei de date 
Eudravigilance.

Justificare

Baza europeană de date de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparentă pentru a 
oferi informații la timp tuturor părților interesate, precum și pacienților. Aceasta reprezintă, 
de asemenea, o modalitate eficientă de abordare a inegalităților dintre statele membre din 
domeniul informării cu privire la reacțiile adverse la medicamente.

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE.
Articolul 107a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre înregistrează toate 
reacțiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoștință de cadrele medicale și de 
pacienți.

(1) Statele membre înregistrează toate 
reacțiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor și care le sunt aduse la 
cunoștință de cadrele medicale, de spitale
și de pacienți, de titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață, precum și de 
programele de raportare și de prevenire a 
erorilor de medicație, precizând dacă 
acestea s-au produs în cazul unor doze 
normale pentru uz uman în scopuri 
profilactice, pentru diagnosticarea sau 
tratamentul unei afecțiuni sau pentru 
restabilirea, corectarea sau modificarea 
unei funcții fiziologice, în urma unei erori 
de medicație sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului autorizat al caracteristicilor 
produsului.

Statele membre se asigură că aceste reacții 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naționale privind 
siguranța medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacții 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naționale privind 
siguranța medicamentelor și al oricăror 
alte mijloace adecvate.

Justificare

Extinderea noțiunii de „reacție adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicație sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
autorizat al caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuințare greșită și abuzul 
de medicamente) permite o mai bună înțelegere a efectelor secundare care pot fi nocive 
pentru pacienți. Cu toate acestea, este important să se facă o distincție clară între efectele 
secundare în condiții normale de utilizare și celelalte efecte secundare. Această distincție 
trebuie să figureze cu claritate în procedura de raportare. Autoritățile naționale au datoria 
de a garanta calitatea și monitorizarea critică a tuturor datelor cu caracter pertinent.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE.
Articolul 107a – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menționate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance.

(2) În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menționate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, precizând dacă acestea s-
au produs în cazul unor doze normale 
pentru uz uman în scopuri profilactice, 
pentru diagnosticarea sau tratamentul 
unei afecțiuni sau pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea unei funcții 
fiziologice, în urma unei erori de 
medicație sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului autorizat al caracteristicilor 
produsului.

Justificare

Extinderea noțiunii de „reacție adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicație sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
autorizat al caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuințare greșită și abuzul 
de medicamente) permite o mai bună înțelegere a efectelor secundare care pot fi nocive 
pentru pacienți. Cu toate acestea, este important să se facă o distincție clară între efectele 
secundare în condiții normale de utilizare și celelalte efecte secundare. Această distincție 
trebuie să figureze cu claritate în procedura de raportare.

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107b – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață corespunzătoare medicamentelor 
menționate la articolele 10, 10a sau 10c și 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menționate la articolele 14 
sau 16a sunt obligați să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranța 

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață corespunzătoare medicamentelor 
menționate la articolele 10, 10a sau 10c și 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menționate la articolele 14 
sau 16a sunt obligați să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranța 
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pentru aceste medicamente numai în 
următoarele cazuri:

pentru aceste medicamente din trei în trei 
ani, cu excepția următoarelor cazuri:

Justificare

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines. 
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) La următoarea sa reuniune după 
încheierea perioadei stabilite la alineatul 
(2) pentru prezentarea de observații de 
către titularul autorizației de introducere pe 
piață, Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări.

Acest raport de evaluare este publicat fără 
întârziere prin intermediul portalului 
internet european privind siguranța 
medicamentelor.

Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.
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Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma evaluării rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța, autoritățile 
competente naționale examinează 
oportunitatea luării de măsuri în ceea ce 
privește termenii autorizației de 
introducere pe piață referitoare la 
medicamentul în cauză.

Autoritățile competente naționale
examinează oportunitatea luării de măsuri 
în ceea ce privește termenii autorizației de 
introducere pe piață referitoare la 
medicamentul în cauză.

Ele pot decide să mențină, să modifice, să 
suspende sau, după caz, să revoce 
autorizația de introducere pe piață.

Ele pot decide să mențină, să modifice, să 
suspende sau, după caz, să revoce 
autorizația de introducere pe piață.

Aceste decizii sunt făcute publice fără 
întârziere. În cazul modificării unei 
autorizații de introducere pe piață din 
motive legate de farmacovigilență, 
autoritățile naționale competente sau 
statul membru în cauză publică imediat 
un raport actualizat de evaluare a 
medicamentului în cauză sau un raport 
detaliat cu privire la modificarea 
efectuată.

Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 

(2) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
raportului riscuri/beneficii în materie de 
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evaluează situația în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică.

farmacovigilență evaluează situația în 
cauză. În scopul acestei evaluări, el poate 
organiza o audiere publică, împreună cu 
reprezentanți ai Comitetului pentru 
medicamente de uz uman (CHMP).
Agenția, în consultare cu părțile 
interesate, elaborează orientări pentru 
organizarea și desfășurarea de audieri 
publice.
În cadrul audierii publice ar trebui avute 
în vedere, de asemenea, eficiența și 
beneficiile medicamentului, precum și 
evaluările preliminare referitoare la 
riscuri/beneficii realizate de CHMP sau 
de grupul de coordonare în temeiul 
procedurii de acordare a autorizației de 
introducere pe piață, așa cum se prevede 
la articolul 107l.

Justificare

Organizarea de audieri publice de către acest comitet reprezintă un instrument util, cu 
condiția ca organizarea să poată fi definită în mod adecvat, cu luarea în considerare nu 
numai a riscurilor, dar și a beneficiilor medicamentului/medicamentelor în cauză, pentru a se 
garanta o dezbatere credibilă și obiectivă. Acest lucru este necesar pentru a garanta 
confortul pacientului și pentru a evalua riscurile în raport cu beneficiile unui medicament în 
contextul general.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 2 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul organizării unei audieri publice, 
un raport preliminar se publică la 
încheierea acesteia.

Justificare

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
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d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește cerința, prevăzută 
la articolul 11 punctul 3a și la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include un 
rezumat al informațiilor esențiale 
necesare pentru o utilizare sigură și 
eficace a medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului și în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerință se aplică autorizațiilor de 
introducere pe piață acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de 
la reînnoirea autorizației în cauză sau de 
la expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data 
reținută fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente.

eliminat

Justificare

Introducerea unui rezumat cu informații esențiale nu este necesară, rezumatul 
caracteristicilor unui produs - RCP- fiind deja în sine o sinteză a informațiilor esențiale. 
Acest rezumat poate fi o sursă de confuzie pentru pacienți, întrucât aceștia din urmă pot 
neglija informații importante prezentate în RCP, dar nu și în rezumatul informațiilor 
esențiale. De asemenea, el poate crea probleme de lizibilitate – de exemplu, în cazul 
prospectelor publicate în mai multe limbi.

Amendamentul 37
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până când Agenția va fi în măsură să 
asigure buna funcționare a bazei de date 
Eudravigilance, toate rapoartele de 
actualizare periodice cu privire la 
siguranța medicamentelor se transmit, de 
asemenea, autorităților naționale 
competente care au autorizat produsul.
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