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Amendamentul 23
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere avizul Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor1, 
 JO C 229, 23.9.2009, p. 19.

Or. en

Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, identificate 
printr-o propoziţie explicativă 
corespunzătoare în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi pe 
prospectul de informare destinat 
pacientului, iar o listă cu aceste 
medicamente, pusă la dispoziţia publicului, 
ar trebui actualizată de către Agenţia 
Europeană pentru Medicamente instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
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pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenţia”).

din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenţia”).

Or. en

Justificare

Indicaţiile speciale în cazul medicamentelor supuse unui studiu în perioada ulterioară 
autorizării ar ajuta atât personalul medical, cât şi pacienţii să identifice medicamentele noi 
supuse unei supravegheri minuţioase şi ar creşte gradul de sensibilizare al acestora în ceea 
ce priveşte raportarea oricăror reacţii adverse ce ar putea apărea.

Amendamentul 25
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări
continue pe piaţă. Ca în cazul tuturor 
medicamentelor, pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
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continuare „Agenţia”). pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenţia”).

Or. en

Justificare

Există o problemă gravă privind conformitatea cu consecinţe serioase pentru sănătatea 
pacienţilor şi cu efecte împovărătoare asupra sistemelor de sănătate naţionale.  Astfel de 
indicaţii stricte ar putea descuraja în continuare pacienţii să se conformeze tratamentului şi 
ar putea afecta indirect raportarea unor posibile reacţii adverse pentru produsele ce nu sunt 
incluse în această categorie. Pacienţii şi cadrele medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse posibile.

Amendamentul 26
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul ar trebui să conţină o rubrică 
specială privind informaţiile esenţiale 
referitoare la medicament, precum şi 
informaţii privind minimizarea riscurilor 
şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unui rezumat cu informaţii esenţiale nu este necesară (rezumatul 
caracteristicilor unui produs - RCP- fiind deja în sine o sinteză a informaţiilor importante), 
poate fi o sursă de confuzie pentru pacienţi (aceştia din urmă pot neglija informaţii 
importante prezentate în RCP, dar nu şi în rezumatul informaţiilor esenţiale) şi poate crea 
probleme de lizibilitate (de exemplu, în cazul anunţurilor publicate în mai multe limbi). 
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Amendamentul 27
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea asigurării unei cooperări 
strânse între statele membre în domeniul 
farmacovigilenţei, misiunea grupului de 
coordonare instituit prin articolul 27 din 
Directiva 2001/83/CE ar trebui extinsă
pentru a include examinarea problemelor 
referitoare la farmacovigilenţa tuturor 
medicamentelor autorizate de statele 
membre. Pentru îndeplinirea acestor noi 
sarcini, grupul de coordonare ar trebui 
consolidat în continuare prin adoptarea de 
norme clare privind competenţele necesare, 
adoptarea avizelor, transparenţa, 
independenţa şi secretul profesional al 
membrilor acestui grup şi privind nevoia 
de cooperare dintre Comunitate şi 
organismele naţionale.

(12) În vederea asigurării unei cooperări 
strânse între statele membre în domeniul 
farmacovigilenţei, bazate pe experienţa 
sistemelor de farmacovigilenţă din statele 
membre, ar trebui să se creeze un nou 
grup de coordonare responsabil cu 
chestiuni de farmacovigilenţă, pentru a 
include examinarea problemelor referitoare 
la farmacovigilenţa tuturor medicamentelor 
autorizate de statele membre. Pentru 
îndeplinirea acestor noi sarcini, acest nou 
grup de coordonare ar trebui consolidat în 
continuare prin adoptarea de norme clare 
privind competenţele necesare, adoptarea 
avizelor, transparenţa, independenţa şi 
secretul profesional al membrilor acestui 
grup şi privind nevoia de cooperare dintre 
Comunitate şi organismele naţionale.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 28
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vederea asigurării unui nivel 
echivalent de competenţe ştiinţifice al 
factorilor de decizie din domeniul 
farmacovigilenţei, atât la nivel comunitar 
cât şi la nivel naţional, grupul de 

(13) În vederea asigurării unui nivel 
echivalent de competenţe ştiinţifice al 
factorilor de decizie din domeniul 
farmacovigilenţei, atât la nivel comunitar 
cât şi la nivel naţional, grupul de 
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coordonare ar trebui, în îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la farmacovigilenţă, 
să se poată baza pe consiliere din partea 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă al 
Agenţiei.

coordonare ar trebui, în îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la farmacovigilenţă, 
să se poată baza pe consiliere din partea 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
raportului risc/beneficii în materie de 
farmacovigilenţă al Agenţiei.

Or. fr

Justificare

Denumirea de „Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă” este prea restrictivă şi nu ţine seama de necesitatea analizării raportului 
riscuri/beneficii pentru un medicament, insistând asupra analizei în mod separat a riscului 
asumat. Sfera de acţiune a Comitetului acoperă totuşi „orice aspect referitor la 
farmacovigilenţă” [Propunere de regulament, articolul 1 alineatul (12)].

Amendamentul 29
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a consolida coordonarea 
resurselor între statele membre, un stat 
membru ar trebui să fie autorizat să delege 
anumite sarcini legate de 
farmacovigilenţă către alt stat membru.

(17) Pentru a consolida experienţa în 
materie de farmacovigilenţă la nivel 
comunitar, un stat membru ar trebui să 
aibă posibilitatea de a-şi forma echipele 
sub îndrumarea unor echipe specializate 
din alt stat membru.

Or. fr

Justificare

Statele membre nu ar trebui să aibă posibilitatea de a evita asumarea responsabilităţii în 
materie de farmacovigilenţă.
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Amendamentul 30
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cerinţele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa ar 
trebui să fie proporţionale cu riscurile 
prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranţa 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 consimţământ 
informat, medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiţionale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătăţii publice, 
autorităţile ar trebui să solicite rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru asemenea medicamente în cazul în 
care este necesară evaluarea riscurilor 
acestora sau reexaminarea caracterului 
adecvat al informaţiilor despre produs.

(22) Cerinţele referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa ar 
trebui să fie proporţionale cu riscurile 
prezentate de medicamente. Prin urmare, 
raportarea periodică actualizată privind 
siguranţa ar trebui să fie în legătură cu 
sistemul de gestionare a riscurilor pentru 
medicamentele noi autorizate, iar 
periodicitatea acestora ar trebui să fie 
prelungită pentru medicamente generice, 
medicamente cu utilizare medicală bine 
stabilită, medicamente cu consimţământ 
informat, medicamente homeopatice sau 
medicamente tradiţionale din plante 
înregistrate în mod corespunzător. Cu toate 
acestea, în interesul sănătăţii publice, 
autorităţile ar trebui să solicite rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru asemenea medicamente la intervale 
specifice în cazul în care este necesară 
evaluarea riscurilor acestora sau 
reexaminarea caracterului adecvat al 
informaţiilor despre produs.

Or. fr

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.



AM\803594RO.doc 9/42 PE438.448v01-00

RO

Amendamentul 31
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
Asigurarea finanţării adecvate a 
activităţilor de farmacovigilenţă ar trebui 
să fie posibilă prin colectarea de taxe. Cu 
toate acestea, gestionarea acestor fonduri 
colectate ar trebui să fie supusă controlului 
permanent al autorităţilor competente 
naţionale, în vederea garantării 
independenţei acestora.

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
Asigurarea finanţării adecvate a 
activităţilor de farmacovigilenţă ar trebui 
să fie posibilă prin colectarea indirectă de 
resurse complementare. Cu toate acestea, 
gestionarea acestor fonduri colectate ar 
trebui să fie supusă controlului permanent 
al autorităţilor competente naţionale, în 
vederea garantării independenţei acestora.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se garanteze stricta independenţă financiară a activităţilor de farmacovigilenţă. 
Ar trebui, astfel, să se evite colectarea de taxe directe care pot conduce la o relaţie de tip 
„plată pentru servicii prestate”.

Amendamentul 32
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) se introduce următorul punct 3a:
„(3a)  un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;
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(b) se adaugă următorul paragraf:
„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse 
pe lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: „Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale >.”

Or. fr

Justificare

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Amendamentul 33
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:

3. Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:

(a) se introduce următorul punct 3a: (a) se adaugă următorul paragraf:
„(3a) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;
(b) se adaugă următorul paragraf:
„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 

„Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
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Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: „Acest medicament face obiectul 
unei monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale >.”

rezumatul include următoarea precizare:
Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări de siguranţă post-autorizare.
Toate reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate doctorului sau farmacistului dv 
sau către <numele şi adresa internet a 
autorităţii competente naţionale >.”

Or. en

Justificare

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Amendamentul 34
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: „Acest medicament face obiectul 
unei monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale >.”

„În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: „S-a dovedit că acest 
medicament are efecte benefice pentru 
pacienţii cu aceeaşi stare de sănătate ca a 
dv. Precum toate medicamentele, şi acesta 
face obiectul unei monitorizări  de 
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siguranţă. Toate reacţiile adverse 
suspectate trebuie raportate către <numele 
şi adresa internet a autorităţii competente 
naţionale >.”

Or. en

Justificare

Pentru produsele din lista menţionată la articolul 23 din prezentul regulament, pentru 
autorizarea cărora este necesară îndeplinirea anumitor condiţii, rezumatul caracteristicilor 
produsului ar trebui să menţioneze că acesta face obiectul unei monitorizări de siguranţă 
decât al unei monitorizări intensive. Astfel de indicaţii stricte ar putea descuraja în 
continuare pacienţii să se conformeze tratamentului şi ar putea afecta indirect raportarea 
unor posibile reacţii adverse pentru produsele ce nu sunt incluse în această categorie. 
Pacienţii şi cadrele medicale ar trebui să fie încurajaţi să raporteze toate reacţiile adverse 
posibile.

Amendamentul 35
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„3. Autorităţile competente naţionale pun 
de îndată la dispoziţia publicului 
autorizaţia de introducere pe piaţă, 
împreună cu rezumatul caracteristicilor 
produsului şi orice condiţii stabilite în 
conformitate cu articolele 21a, 22 şi 22a, 
precum şi eventualele termene pentru 
îndeplinirea acestora, pentru orice 
medicament pe care acestea îl autorizează.

„3. Autorităţile competente naţionale pun 
de îndată la dispoziţia publicului 
autorizaţia de introducere pe piaţă, 
împreună cu prospectul, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi orice condiţii 
stabilite în conformitate cu articolele 21a, 
22 şi 22a, precum şi eventualele termene 
pentru îndeplinirea acestora, pentru orice 
medicament pe care acestea îl autorizează.

Or. en

Justificare

În vederea furnizării de informaţii complete şi corecte publicului larg, prospectul ar trebui şi 
el făcut public la acordarea autorizării de introducere pe piaţă.
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Amendamentul 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii: 

În completarea dispoziţiilor menţionate la 
articolul 19, o autorizaţie de introducere pe 
piaţă poate fi acordată sub rezerva 
îndeplinirii uneia sau mai multora din 
următoarele condiţii: 

Or. fr

Justificare

Acest articol nou nu trebuie să conducă la o generalizare a autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă (AIP)„simplificate”, similare cu AIP prevăzute la articolul 22 şi încadrate în mod strict. 

Amendamentul 37
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii.

Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii. Lista 
condiţiilor se face publică fără întârziere, 
împreună cu termenele şi datele de 
îndeplinire.

Or. fr

Justificare

Reintroducerea obligaţiei de a face condiţiile publice, eliminarea acestora nefiind justificată. 
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Amendamentul 38
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, autoritatea 
competentă naţională poate să solicite unui 
titular al unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă să efectueze un studiu de siguranţă 
post-autorizare dacă există preocupări 
privind riscurile unui medicament 
autorizat. Această cerinţă trebuie formulată 
în scris, trebuie să prevadă o justificare 
detaliată şi trebuie să includă obiectivele şi 
termenele pentru realizarea şi prezentarea 
studiului.

1. După acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, autoritatea 
competentă naţională poate să solicite unui 
titular al unei autorizaţii de introducere pe 
piaţă să efectueze un studiu de siguranţă 
post-autorizare dacă există preocupări 
privind riscurile unui medicament 
autorizat. Această cerinţă trebuie formulată 
în scris, trebuie să prevadă o justificare 
detaliată şi trebuie să includă obiectivele şi 
termenele pentru realizarea şi prezentarea 
studiului. Acesta se publică fără 
întârziere.

2. Autoritatea competentă naţională oferă 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă posibilitatea de a prezenta explicaţii 
privind această cerinţă într-un termen 
stabilit de aceasta, în cazul în care titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă solicită 
acest lucru în termen de 30 de zile de la 
primirea în scris a cerinţei. 

2. Autoritatea competentă naţională oferă 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă posibilitatea de a prezenta explicaţii 
privind această cerinţă, în scris şi cu o 
justificare detaliată, într-un termen stabilit 
de aceasta, în cazul în care titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă solicită 
acest lucru în termen de 30 de zile de la 
primirea în scris a cerinţei. Această cerinţă 
se publică fără întârziere.

3. Pe baza explicaţiilor prezentate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, autoritatea competentă naţională va 
retrage sau va confirma cerinţa în cauză. În 
cazul în care autoritatea competentă 
naţională confirmă cerinţa, autorizaţia de 
introducere pe piaţă este modificată pentru 
a include cerinţa respectivă sub forma unei 
condiţii pentru obţinerea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, iar sistemul de 
gestionare a riscurilor este actualizat în 
consecinţă.

3. Pe baza explicaţiilor prezentate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, autoritatea competentă naţională va 
retrage sau va confirma cerinţa în cauză. 
Această decizie se publică fără întârziere.
În cazul în care autoritatea competentă 
naţională confirmă cerinţa, autorizaţia de 
introducere pe piaţă este modificată pentru 
a include cerinţa respectivă sub forma unei 
condiţii pentru obţinerea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, iar sistemul de 
gestionare a riscurilor este actualizat în 
consecinţă.
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Or. fr

Justificare

Autorizaţiile în condiţii excepţionale ar trebui eliberate într-o manieră de totală transparenţă.

Amendamentul 39
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„1. Se instituie un grup de coordonare 
pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

„1. Se instituie două grupuri de 
coordonare:

(a) un grup de coordonare pentru 
recunoaşteri reciproce şi proceduri 
descentralizate pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:

(a) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(i) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(b) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;

(c) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1).

(ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1), cu excepţia oricărui aspect 
referitor la farmacovigilenţă.

Agenţia asigură secretariatul acestui grup 
de coordonare.

Agenţia asigură secretariatul acestui grup 
de coordonare.
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Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale, grupul de 
coordonare pentru recunoaşteri reciproce 
şi proceduri descentralizate este asistat de 
comitetul pentru medicamente de uz 
uman menţionat la articolul 5 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 40
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un grup de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:

(i) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;

(ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor de eliberare a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă de 
către statele membre, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1), pentru toate 
aspectele referitoare la farmacovigilenţă.

Agenţia asigură secretariatul acestui grup 
de coordonare.
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Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 41
Philippe Juvin

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 farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.”

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea raportului risc/beneficii în 
materie de farmacovigilenţă menţionat la 
articolul 56 alineatul (1) litera (aa) din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.”

Or. fr

Justificare

Denumirea de „Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă” este prea restrictivă şi nu ţine seama de necesitatea analizării raportului 
riscuri/beneficii pentru un medicament, insistând asupra analizei în mod separat a riscului 
asumat. Sfera de acţiune a Comitetului acoperă totuşi „orice aspect referitor la 
farmacovigilenţă” [Propunere de regulament, articolul 1 alineatul (12)]. Acest amendament 
se aplică în întregul text al propunerii de directivă.
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Amendamentul 42
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Membrii grupului de coordonare şi 
experţii se bazează, în îndeplinirea 
sarcinilor lor, pe resursele ştiinţifice şi de 
reglementare de care dispun organismele 
naţionale de autorizare a introducerii pe 
piaţă. Fiecare autoritate competentă 
naţională monitorizează nivelul ştiinţific al 
evaluărilor efectuate şi facilitează 
activităţile membrilor grupului de 
coordonare şi ale experţilor desemnaţi.

Membrii grupurilor de coordonare şi 
experţii se bazează, în îndeplinirea 
sarcinilor lor, pe resursele ştiinţifice şi de 
reglementare de care dispun organismele 
naţionale de autorizare a introducerii pe 
piaţă şi respectiv din domeniul 
farmacovigilenţei. Fiecare autoritate 
competentă naţională monitorizează nivelul 
ştiinţific al evaluărilor efectuate şi 
facilitează activităţile membrilor 
grupurilor de coordonare şi ale experţilor 
desemnaţi.

În ceea ce priveşte transparenţa şi 
independenţa membrilor grupului de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.”

În ceea ce priveşte transparenţa şi 
independenţa membrilor grupurilor de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Membrii grupurilor de coordonare pot fi 
membri numai într-unul din aceste 
grupuri concomitent.

Membrii grupului de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă sunt independenţi 
ierarhic de autorităţile naţionale 
însărcinate cu eliberarea autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă.”

Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 
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Amendamentul 43
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„4. Directorul executiv al Agenţiei sau 
reprezentantul acestuia şi reprezentanţii 
Comisiei pot asista la toate reuniunile 
grupului de coordonare.

„4. Directorul executiv al Agenţiei sau 
reprezentantul acestuia şi reprezentanţii 
Comisiei pot asista la toate reuniunile 
grupurilor de coordonare.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 44
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Membrii grupului de coordonare se 
asigură că există o coordonare adecvată 
între sarcinile grupului şi activitatea 
autorităţilor competente naţionale, inclusiv
a organismelor consultative implicate în 
autorizarea introducerii pe piaţă.

5. Membrii grupurilor de coordonare se 
asigură că există o coordonare adecvată 
între sarcinile grupului lor şi activitatea 
autorităţilor competente naţionale, atât a 
organismelor consultative implicate în 
autorizarea introducerii pe piaţă, cât şi a 
organismelor cu competenţe în 
supravegherea medicamentelor. 

Or. fr
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Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 45
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Sub rezerva unor dispoziţii contrare din 
prezenta directivă, grupul de coordonare 
va face tot posibilul pentru a lua decizii în 
unanimitate. Dacă unanimitatea nu poate fi 
realizată, se va lua în considerare poziţia 
majorităţii membrilor.

6. Sub rezerva unor dispoziţii contrare din 
prezenta directivă, grupurile de coordonare 
fac tot posibilul pentru a lua decizii în 
unanimitate. Dacă unanimitatea nu poate fi 
realizată, se va lua în considerare poziţia 
majorităţii membrilor.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 46
Bernadette Vergnaud

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 informaţii care fac 
obiectul secretului profesional, chiar după 
încheierea îndatoririlor acestora.”

7. Ordinile de zi detaliate ale reuniunilor 
grupurilor de coordonare sunt făcute 
publice cel mai târziu în ziua precedentă 
reuniunilor. Stenogramele reuniunilor 
grupurilor de coordonare, însoţite de 
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deciziile luate, detaliile privind votările şi 
explicaţiile voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare, sunt publicate în luna 
ulterioară reuniunii.”

Or. fr

Justificare

În conformitate cu noua structură a Agenţiei, care separă în mod strict farmacovigilenţa şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă. 

Amendamentul 47
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Articolul 59 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

a) se introduce următoarea literă (aa):
(aa) „un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”
b) se adaugă paragrafele al doilea şi al 
treilea următoare:
„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru.
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu caractere 

aldine şi trebuie precedat de simbolul şi 
de textul „Informaţie nouă”.
Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară:
„Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
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competente naţionale >.”

Or. fr

Justificare

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Amendamentul 48
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 alineatul (1) se modifică după 
cum urmează:

Articolul 59 alineatul (1) se modifică după 
cum urmează: 

(a) se introduce următoarea literă (aa): (a) se introduce următoarea literă (aa):
„(aa) un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”
(b) se adaugă paragrafele al doilea şi al 
treilea următoare:
„Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru.
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine şi trebuie precedat de 

simbolul şi de textul „Informaţie 
nouă”. 
Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 

„(aa) Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
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Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se
include următoarea menţiune suplimentară: 
„Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale >”.”

Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul include următoarea menţiune 
suplimentară: Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări de siguranţă 
post-autorizare. Toate reacţiile adverse 
suspectate trebuie raportate doctorului sau 
farmacistului dv sau către <numele şi 
adresa internet a autorităţii competente 
naţionale >.”

Or. en

Justificare

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Amendamentul 49
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară:

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară:

„Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări intensive. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către
<numele şi adresa internet a autorităţii 

„S-a dovedit că acest medicament are 
efecte benefice pentru pacienţii cu aceeaşi 
stare de sănătate ca a dv. Precum toate 
medicamentele, şi acesta face obiectul 
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competente naţionale >”. unei monitorizări  de siguranţă. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate cadrului dv medical sau către
<numele şi adresa internet a autorităţii 
competente naţionale >.”

Or. en

Justificare

Există o problemă gravă privind conformitatea, cu consecinţe serioase pentru sănătatea 
pacienţilor şi cu efecte împovărătoare asupra sistemelor de sănătate naţionale.  Astfel de 
indicaţii stricte ar putea descuraja pacienţii să se conformeze tratamentului şi ar putea afecta 
indirect raportarea unor posibile reacţii adverse pentru produsele ce nu sunt incluse în 
această categorie. 

Amendamentul 50
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 65 se adaugă următoarea literă 
(g):

La articolul 65 se adaugă literele (h) şi (i), 
după cum urmează:

(g) „rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a
medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

„(g) rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente a 
medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

(ga) procedura comunitară de definire a 
calendarului procedural, o structură clară 
şi roluri bine definite pentru toţi actorii 
interesaţi, inclusiv pentru iniţierea de 
audieri publice.

Or. en

Justificare

Ar trebui furnizate orientări pentru clarificarea procedurilor şi calendare pentru procedura 
comunitară, inclusiv audieri publice.
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Amendamentul 51
Philippe Juvin

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 informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

Or. fr

Justificare

Introducerea unui rezumat cu informaţii esenţiale nu este necesară (rezumatul 
caracteristicilor unui produs - RCP- fiind deja în sine o sinteză a informaţiilor importante), 
poate fi o sursă de confuzie pentru pacienţi (aceştia din urmă pot neglija informaţii 
importante prezentate în RCP, dar nu şi în rezumatul informaţiilor esenţiale) şi poate crea 
probleme de lizibilitate (de exemplu, în cazul anunţurilor publicate în mai multe limbi).  

Amendamentul 52
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale, precum şi pacienţii, să raporteze 
reacţiile adverse suspectate către 
autoritatea competentă naţională;
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Or. fr

Justificare

Sistemul de farmacovigilenţă trebuie să fie mai transparent şi să implice mai mult pacienţii.

Amendamentul 53
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate să delege altui stat 
membru oricare dintre sarcinile atribuite în 
temeiul prezentului titlu, sub rezerva unui 
acord scris al acestuia din urmă.

Un stat membru nu poate să delege 
sarcinile atribuite în temeiul prezentului 
titlu. Acesta poate solicita furnizarea de 
formare şi asistenţă altui stat membru, sub 
rezerva unui acord scris al acestuia din 
urmă.

Statul membru care delegă informează în 
scris Comisia, Agenţia şi toate celelalte 
state membre în legătură cu această 
delegaţie. Statul membru care delegă şi 
Agenţia pun aceste informaţii la dispoziţia 
publicului.

Statul membru solicitant şi statul membru 
formator depun un plan detaliat de 
formare şi asistenţă, însoţit de bugetul 
aferent, la Comisie şi la Agenţia care 
oferă finanţare din fondurile publice ale 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

Statele membre nu ar trebui să aibă posibilitatea de a evita asumarea responsabilităţii în 
materie de farmacovigilenţă.

Amendamentul 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea fondurilor destinate 
activităţilor legate de farmacovigilenţă, de 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi de 
supravegherea pieţei se află permanent sub 
controlul autorităţilor competente 
naţionale, pentru a le garanta independenţa.

Activităţile legate de farmacovigilenţă, de 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi de 
supravegherea pieţei beneficiază de 
finanţare publică corespunzătoare 
sarcinilor încredinţate. Gestionarea 
fondurilor destinate acestor activităţi ar 
trebui să fie supusă controlului permanent 
al autorităţilor competente naţionale, 
pentru a le garanta independenţa.

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în vederea efectuării 
acestor activităţi de către autorităţile 
competente naţionale.

Primul paragraf nu împiedică colectarea 
indirectă de resurse complementare 
pentru realizarea acestor activităţi de 
către autorităţile naţionale, cu condiţia 
strictei garantări a independenţei 
acestora.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se garanteze stricta independenţă financiară a activităţilor de farmacovigilenţă. 
Ar trebui, astfel, să se evite colectarea de taxe directe care pot conduce la o relaţie de tip 
„plată pentru servicii prestate”.

Amendamentul 55
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) un rezumat al sistemelor de gestionare 
a riscurilor pentru medicamentele 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă;

Or. en
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Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Deşi legislaţia prevede publicarea de 
informaţii foarte detaliate pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor, 
aceasta nu include referinţe la informaţiile esenţiale pentru a se asigura utilizarea sigură a 
medicamentelor: din acest motiv, prospectul ar trebui făcut public. 

Amendamentul 56
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind siguranţa 
medicamentelor aflat în legătură cu 
portalul internet european privind siguranţa 
medicamentelor, instituit în conformitate 
cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004. Prin intermediul portalurilor 
internet naţionale privind siguranţa 
medicamentelor, statele membre fac 
publice cel puţin următoarele elemente:

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind siguranţa 
medicamentelor aflat în legătură cu 
portalul internet european privind siguranţa 
medicamentelor, instituit în conformitate 
cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004. Prin intermediul portalurilor 
internet naţionale privind siguranţa 
medicamentelor, statele membre fac 
publice cel puţin următoarele elemente:

 (1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) un rezumat al sistemelor de gestionare 
a riscurilor pentru medicamentele 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă;

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Documentele tehnice ar trebui 
prezentate într-un format sintetic şi într-o versiune simplificată. Prospectul şi rezumatul 
caracteristicilor produsului ar trebui de asemenea publicate pe portalurile internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, deoarece conţin informaţii fundamentale cu privire la 
utilizarea medicamentelor, factor esenţial pentru a asigura utilizarea lor corectă.
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Amendamentul 57
Anja Weisgerber

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

(2) lista medicamentelor menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, pentru a căror autorizare este 
necesară îndeplinirea anumitor condiţii;

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Deşi legislaţia prevede publicarea de 
informaţii foarte detaliate pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor, 
aceasta nu include referinţe la informaţiile esenţiale pentru a se asigura utilizarea sigură a 
medicamentelor: din acest motiv, prospectul ar trebui făcut public. 

Amendamentul 58
Ashley Fox

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

(2) lista medicamentelor menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, pentru a căror autorizare este 
necesară îndeplinirea anumitor condiţii;

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Documentele tehnice ar trebui 
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prezentate într-un format sintetic şi într-o versiune simplificată. Prospectul şi rezumatul 
caracteristicilor produsului ar trebui de asemenea publicate pe portalurile internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, deoarece conţin informaţii fundamentale cu privire la 
utilizarea medicamentelor, factor esenţial pentru a asigura utilizarea lor corectă.

Amendamentul 59
Ashley Fox

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) versiunea electronică cea mai 
actualizată a prospectului şi a 
rezumatului caracteristicilor produsului 
pentru toate medicamentele existente şi 
noi;

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Documentele tehnice ar trebui 
prezentate într-un format sintetic şi într-o versiune simplificată. Prospectul şi rezumatul 
caracteristicilor produsului ar trebui de asemenea publicate pe portalurile internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, deoarece conţin informaţii fundamentale cu privire la 
utilizarea medicamentelor, factor esenţial pentru a asigura utilizarea lor corectă.

Amendamentul 60
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) un scurt istoric documentar al 
modificărilor aduse informaţiilor 
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referitoare la produs;
toate informaţiile de pe portalurile 
internet naţionale privind siguranţa 
medicamentelor, inclusiv cele prevăzute la 
punctele (1)-(3a) din prezentul articol 
sunt prezentate de manieră inteligibilă 
pentru publicul larg. Informaţiile cu 
privire la siguranţă şi la riscurile 
potenţiale ale medicamentului sunt 
furnizate ţinându-se cont de beneficiile 
generale dovedite ale acestuia.

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Documentele tehnice ar trebui 
prezentate într-un format sintetic şi într-o versiune simplificată. Prospectul şi rezumatul 
caracteristicilor produsului ar trebui de asemenea publicate pe portalurile internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, deoarece conţin informaţii fundamentale cu privire la 
utilizarea medicamentelor, factor esenţial pentru a asigura utilizarea lor corectă.

Amendamentul 61
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) versiunea electronică cea mai 
actualizată a prospectului şi a rezumatului 
caracteristicilor produsului pentru toate 
medicamentele existente şi noi; 

(3b) un scurt istoric documentar al 
modificărilor aduse informaţiilor pe 
produs.

Toate informaţiile de pe portalurile 
internet naţionale privind siguranţa 
medicamentelor, inclusiv cele prevăzute la 
punctele (1)-(3a) din prezentul articol sunt 
prezentate de manieră inteligibilă pentru 
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publicul larg. 

Or. en

Justificare

Informaţiile disponibile pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor ar 
trebui prezentate într-o manieră facilă şi inteligibilă. Deşi legislaţia prevede publicarea de 
informaţii foarte detaliate pe portalurile internet naţionale privind siguranţa medicamentelor, 
aceasta nu include referinţe la informaţiile esenţiale pentru a se asigura utilizarea sigură a 
medicamentelor: din acest motiv, prospectul ar trebui făcut public. 

Amendamentul 62
Ashley Fox

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când Agenţia sau autorităţile 
competente naţionale fac publice 
informaţiile menţionate la alineatele (2) şi 
(3), se elimină orice informaţie cu caracter 
personal sau de confidenţialitate 
comercială, cu excepţia cazului în care 
divulgarea sa este necesară pentru protecţia 
sănătăţii publice.

4. Atunci când Agenţia sau autorităţile 
competente naţionale fac publice 
informaţiile menţionate la alineatele (2) şi 
(3), se elimină orice informaţie cu caracter 
personal sau de confidenţialitate 
comercială după consultarea deţinătorului 
autorizării de introducere pe piaţă, cu 
excepţia cazului în care divulgarea sa este 
necesară pentru protecţia sănătăţii publice.

Or. en

Justificare

Consultarea deţinătorului autorizării de introducere pe piaţă este importantă, pentru a se 
preîntâmpina publicarea necorespunzătoare a unor informaţii de confidenţialitate 
comercială.
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Amendamentul 63
Philippe Juvin

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 autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare.

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, precizând dacă acestea s-au 
produs în cazul unor doze normale pentru 
uz uman în scopuri profilactice,, 
diagnosticarea sau tratamentul unei 
afecţiuni sau pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea unei funcţii 
fiziologice, în urma unei erori de 
medicaţie sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului caracteristicilor produsului, 
indiferent dacă aceste reacţii sunt 
semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare. 

Or. fr

Justificare

Extinderea noţiunii de „reacţie adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicaţie sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuinţare greşită şi abuzul de 
medicamente) permite o mai bună înţelegere a efectelor secundare care pot avea efecte 
nocive pentru pacienţi. Cu toate acestea este important să se facă o distincţie clară între 
efectele secundare în condiţii normale de utilizare şi celelalte efecte secundare. Această 
distincţie trebuie să figureze în procedura de raportare.
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Amendamentul 64
Philippe Juvin

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 autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor 
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic sau în orice alt format 
adecvat de pacienţi şi de cadrele medicale.

Or. fr

Justificare

Este important ca raportarea reacţiilor adverse să nu fie împiedicată prin impunerea unor 
bariere tehnologice. Anumite persoane nu au acces la internet sau întâmpină dificultăţi în 
utilizarea acestuia.

Amendamentul 65
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, 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 

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (denumită 
în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, 
precizând dacă acestea s-au produs în 
cazul unor doze normale pentru uz uman 
în scopuri profilactice, diagnosticarea sau 
tratamentul unei afecţiuni sau pentru 
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în cauză a luat cunoştinţă de eveniment. restabilirea, corectarea sau modificarea 
unei funcţii fiziologice, în urma unei erori 
de medicaţie sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului caracteristicilor produsului,
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 cunoştinţă de eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi 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 cunoştinţă de 
eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, 
precizând dacă acestea s-au produs în 
cazul unor doze normale pentru uz uman 
în scopuri profilactice, diagnosticarea sau 
tratamentul unei afecţiuni sau pentru 
restabilirea, corectarea sau modificarea 
unei funcţii fiziologice, în urma unei erori 
de medicaţie sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului caracteristicilor produsului,
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 cunoştinţă de 
eveniment.

Or. fr

Justificare

Extinderea noţiunii de „reacţie adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicaţie sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuinţare greşită şi abuzul de 
medicamente) permite o mai bună înţelegere a efectelor secundare care pot avea efecte 
nocive pentru pacienţi. Cu toate acestea este important să se facă o distincţie clară între 
efectele secundare în condiţii normale de utilizare şi celelalte efecte secundare. Această 
distincţie trebuie să figureze în procedura de raportare.
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Amendamentul 66
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi, precizând dacă acestea s-au 
produs în cazul unor doze normale pentru 
uz uman în scopuri profilactice, 
diagnosticarea sau tratamentul unei 
afecţiuni sau pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea unei funcţii 
fiziologice, în urma unei erori de 
medicaţie sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului caracteristicilor produsului.

Or. fr

Justificare

Extinderea noţiunii de „reacţie adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicaţie sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuinţare greşită şi abuzul de 
medicamente) permite o mai bună înţelegere a efectelor secundare care pot avea efecte 
nocive pentru pacienţi. Cu toate acestea este important să se facă o distincţie clară între 
efectele secundare în condiţii normale de utilizare şi celelalte efecte secundare. Această 
distincţie trebuie să figureze în procedura de raportare.

Amendamentul 67
Philippe Juvin

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

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor sau prin 
intermediul altor mijloace adecvate.

Or. fr

Justificare

Este important ca raportarea reacţiilor adverse să nu fie împiedicată prin impunerea unor 
bariere tehnologice. Anumite persoane nu au acces la internet sau întâmpină dificultăţi în 
utilizarea acestuia.

Amendamentul 68
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate 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 menţionate 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, 
diagnosticarea sau tratamentul unei 
afecţiuni sau pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea unei funcţii 
fiziologice, în urma unei erori de 
medicaţie sau în urma utilizării 
medicamentului într-un mod neconform 
rezumatului caracteristicilor produsului.

Or. fr
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Justificare

Extinderea noţiunii de „reacţie adversă” la efectele secundare care rezultă în urma unei 
erori de medicaţie sau în urma utilizării medicamentului într-un mod neconform rezumatului 
caracteristicilor produsului (inclusiv cazurile de întrebuinţare greşită şi abuzul de 
medicamente) permite o mai bună înţelegere a efectelor secundare care pot avea efecte 
nocive pentru pacienţi. Cu toate acestea este important să se facă o distincţie clară între 
efectele secundare în condiţii normale de utilizare şi celelalte efecte secundare. Această 
distincţie trebuie să figureze în procedura de raportare.

Amendamentul 69
Philippe Juvin

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 dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente numai în
următoarele cazuri:

3. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) al prezentului articol, 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă corespunzătoare medicamentelor 
menţionate la articolele 10, 10a sau 10c şi 
titularii înregistrărilor corespunzătoare 
medicamentelor menţionate la articolele 14 
sau 16a sunt obligaţi să transmită rapoarte 
periodice actualizate privind siguranţa 
pentru aceste medicamente din trei în trei 
ani, cu excepţia următoarele cazuri:

Or. fr

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.
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Amendamentul 70
Antonyia Parvanova

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 farmacovigilenţă 
evaluează situaţia în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică.

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
evaluează situaţia în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică,  împreună cu reprezentanţi ai 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman. Agenţia, cu consultarea actorilor 
interesaţi, elaborează orientări pentru 
organizarea şi conducerea de audieri 
publice.
În cadrul audierii publice ar trebui avute 
în vedere eficienţa şi beneficiile 
medicamentului, precum şi evaluările 
preliminare ale beneficiilor/riscurilor 
realizate de Comitetul pentru 
medicamente sau de grupul de 
coordonare în temeiul procedurii de 
acordare a autorizaţie de introducere pe 
piaţă, aşa cum se prevede la articolul 
(107l).

Or. en

Justificare

Organizarea de audieri publice de către acest comitet reprezintă un instrument util, cu 
condiţia ca organizarea să poată fi definită în mod adecvat, cu luarea în considerare nu 
numai a riscurilor, dar şi a beneficiilor medicamentului / medicamentelor în cauză, pentru a 
se garanta o dezbatere credibilă şi obiectivă. Acest lucru este necesar pentru a garanta 
confortul pacientului şi pentru a evalua riscurile în raport cu beneficiile unui medicament în 
contextul general.
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Amendamentul 71
Philippe Juvin

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 farmacovigilenţă 
evaluează situaţia în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică.

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
raportului risc/beneficii în materie de 
farmacovigilenţă evaluează situaţia în 
cauză. În scopul acestei evaluări, el poate 
organiza o audiere publică în cadrul unei 
analize risc/beneficii.

Or. fr

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 
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 72
Philippe Juvin

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.

Or. fr
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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 
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 73
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi 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 informaţiilor esenţiale 
necesare pentru o utilizare sigură şi 
eficace a medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de 
la reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de 
la expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data 
reţinută fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente.

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unui rezumat cu informaţii esenţiale nu este necesară (rezumatul 
caracteristicilor unui produs - RCP- fiind deja în sine o sinteză a informaţiilor importante), 
poate fi o sursă de confuzie pentru pacienţi (aceştia din urmă pot neglija informaţii 
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importante prezentate în RCP, dar nu şi în rezumatul informaţiilor esenţiale) şi poate crea 
probleme de lizibilitate (de exemplu, în cazul anunţurilor publicate în mai multe limbi). 

Amendamentul 74
Sylvana Rapti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Până când Agenţia va fi în măsură să 
asigure buna funcţionare a bazei de date 
Eudravigilance, toate rapoartele de 
actualizare periodice cu privire la
siguranţa medicamentelor ar trebui de 
asemenea transmise autorităţilor 
naţionale competente care au autorizat 
produsul.

Or. en


