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Amendamentul 8
Philippe Juvin

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Prezentul amendament se aplică în integralitatea textului propunerii de regulament.

Amendamentul 9
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 10
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea asigurării, în ansamblul 
Comunităţii, a unor răspunsuri 
armonizate la preocupările referitoare la 
siguranţa medicamentelor de uz uman, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă 
trebuie să sprijine comitetul pentru 
medicamente de uz uman şi grupul de 
coordonare stabilit de Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire 
la medicamentele de uz uman în legătură 
cu orice întrebare legată de 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 

eliminat
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uman. Cu toate acestea, din motive de 
consecvenţă şi continuitate a evaluărilor, 
responsabilitatea finală pentru evaluarea 
riscuri/beneficii a medicamentelor de uz 
uman autorizate în conformitate cu 
prezentul regulament ar trebui să fie a 
comitetului pentru medicamente de uz 
uman din cadrul Agenţiei şi a 
autorităţilor responsabile cu acordarea 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă.

Or. fr

Amendamentul 11
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente. 

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
constante pe piaţă. La fel ca în cazul 
tuturor medicamentelor, pacienţii şi 
personalul medico-sanitar trebuie încurajaţi 
să semnaleze toate reacţiile adverse 
suspecte, observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente. 

Or. en

Justificare

Există o problemă majoră de respectare a tratamentului, cu consecinţe grave pentru 
sănătatea pacienţilor, ceea ce creează o povară asupra sistemelor naţionale medico-sanitare. 
O formulare strictă ar putea descuraja şi mai mult pacienţii de la urmarea tratamentului, 
afectând astfel indirect raportarea posibilelor reacţii adverse pentru medicamentele care nu 
sunt incluse în această categorie. Pacienţii şi personalul medico-sanitar ar trebui încurajaţi 
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să raporteze toate eventualele reacţii adverse.

Amendamentul 12
Philippe Juvin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Prezentul amendament se aplică în integralitatea textului propunerii de regulament.

Amendamentul 13
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Aceasta este o consecinţă a separării stricte între activităţile de farmacovigilenţă şi 
autorizaţia de introducere pe piaţă.

Amendamentul 14
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia stabileşte şi publică o listă de 
medicamente de uz uman aflate sub o 
monitorizare strictă.

Agenţia stabileşte şi publică o listă de 
medicamente de uz uman. 

Or. en

Justificare

Lista substanţelor şi produselor care fac obiectul unor condiţii sau cerinţe specifice nu ar 
trebui considerată ca fiind aflată „sub o monitorizare strictă”, deoarece diverse medicamente 
nu ar trebui să fie supuse unor niveluri diferite de monitorizare, iar o formulare atât de 
strictă ar putea descuraja pacienţii de la urmarea tratamentului.

Amendamentul 15
Bernadette Vergnaud

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

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

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate. Li se oferă tuturor cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii posibilitatea 
de a face o declaraţie electronică în limba 
lor maternă.

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

Or. fr

Amendamentul 16
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) un rezumat al sistemelor de gestionare 
a riscurilor pentru medicamentele 
autorizate în conformitate cu prezentul 
regulament;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 17
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) lista medicamentelor aflate sub 
monitorizare strictă menţionată la articolul 
23 din prezentul regulament;

(4) lista medicamentelor a căror autorizare 
face obiectul unor condiţii sau cerinţe 
specifice, menţionată la articolul 23 din 
prezentul regulament;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 18
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) lista medicamentelor aflate sub 
monitorizare strictă menţionată la articolul 
23 din prezentul regulament;

(4) lista medicamentelor a căror autorizare 
face obiectul unor condiţii sau cerinţe 
specifice, menţionată la articolul 23 din 
prezentul regulament;
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 19
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) cea mai actualizată versiune 
electronică a prospectului însoţitor şi a 
rezumatului caracteristicilor 
medicamentului pentru toate 
medicamentele deja existente sau noi;

Or. en

Justificare

Informaţiile de pe portalurile web naţionale privind siguranţa medicamentelor ar trebui 
prezentate într-un mod clar şi inteligibil. Documentele tehnice ar trebui prezentate sub forma 
unor rezumate şi într-un mod uşor de înţeles de publicul larg. Prospectul însoţitor şi 
rezumatul caracteristicilor medicamentului ar trebui, de asemenea, publicate pe un portal 
web naţional privind siguranţa medicamentelor, având în vedere că acestea conţin informaţii 
de bază privind utilizarea medicamentelor, esenţiale pentru utilizarea în siguranţă a 
acestora.
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Amendamentul 20
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) cea mai actualizată versiune 
electronică a prospectului însoţitor şi a 
rezumatului caracteristicilor 
medicamentului pentru toate 
medicamentele deja existente sau noi; 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 21
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) un scurt document de prezentare a 
istoricului schimbărilor aduse 
informaţiilor privind medicamentul.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 22
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) un scurt document de prezentare a 
istoricului schimbărilor aduse 
informaţiilor privind medicamentul;

Or. en

Justificare

Informaţiile de pe portalurile web naţionale privind siguranţa medicamentelor ar trebui 
prezentate într-un mod clar şi inteligibil.  Documentele tehnice ar trebui prezentate sub forma 
unor rezumate şi într-un mod uşor de înţeles de publicul larg. Prospectul însoţitor şi 
rezumatul caracteristicilor medicamentului ar trebui, de asemenea, publicate pe un portal 
web naţional privind siguranţa medicamentelor, având în vedere că acestea conţin informaţii 
de bază privind utilizarea medicamentelor, esenţiale pentru utilizarea în siguranţă a 
acestora.
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Amendamentul 23
Ashley Fox

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) concluziile privind evaluarea, 
recomandările, avizele şi deciziile luate de 
comitetele precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi de grupul de coordonare, de 
autorităţile naţionale competente şi de 
Comisie în cadrul procedurilor menţionate 
la articolele 28, 28a şi 28b din prezentul 
regulament şi la titlul IX, capitolul 3, 
punctele 2 şi 3 din Directiva 2001/83/CE.

(10) concluziile privind evaluarea, 
recomandările, avizele şi deciziile luate de 
comitetele precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi de grupul de coordonare, de 
autorităţile naţionale competente şi de 
Comisie în cadrul procedurilor menţionate 
la articolele 28, 28a şi 28b din prezentul 
regulament şi la titlul IX, capitolul 3, 
punctele 2 şi 3 din Directiva 2001/83/CE.

Toate informaţiile de pe portalurile web 
privind siguranţa medicamentelor, 
inclusiv cele stabilite la punctele 1-10 de 
la prezentul articol sunt prezentate într-un 
mod uşor de înţeles de publicul larg. 
Informaţiile privind siguranţa şi riscurile 
potenţiale prezentate de medicamente sunt 
furnizate în contextul beneficiilor general 
dovedite.

Or. en

Justificare

Informaţiile de pe portalurile web naţionale privind siguranţa medicamentelor ar trebui 
prezentate într-un mod clar şi inteligibil.  Documentele tehnice ar trebui prezentate sub forma 
unor rezumate şi într-un mod uşor de înţeles de publicul larg. Prospectul însoţitor şi 
rezumatul caracteristicilor medicamentului ar trebui, de asemenea, publicate pe un portal 
web naţional privind siguranţa medicamentelor, având în vedere că acestea conţin informaţii 
de bază privind utilizarea medicamentelor, esenţiale pentru utilizarea în siguranţă a 
acestora.
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Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 25
Ashley Fox

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 27 – alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenţia monitorizează literatura 
medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.

(1) Agenţia monitorizează literatura 
medicală pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacţii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conţin 
anumite substanţe active. Aceasta publică 
lista substanţelor active monitorizate şi 
publicaţiile care fac obiectul monitorizării.

(2) Agenţia introduce în baza de date 
Eudravigilance informaţiile relevante din 
literatura monitorizată. 

(2) Agenţia introduce în baza de date 
Eudravigilance informaţiile relevante din 
literatura medicală.

Or. en
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Justificare

Agenţia ar putea monitoriza întreaga literatură medicală pentru substanţe cunoscute, altfel 
obiectivul de reducere a volumului de muncă al titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu va fi îndeplinit, întrucât acesta ar trebui să se informeze care sunt publicaţiile 
monitorizate de Agenţie, precum şi să monitorizeze restul literaturii medicale. 

Amendamentul 26
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă evaluează 
rapoartele periodice actualizate referitoare 
la siguranţă.

(3) Comitetul european pentru 
farmacovigilenţă evaluează din punct de 
vedere ştiinţific raportul riscuri-beneficii 
al medicamentului, pe baza tuturor 
informaţiilor disponibile, inclusiv a 
rapoartelor periodice actualizate 
referitoare la siguranţă şi a datelor 
înregistrate în baza de date 
Eudravigilance. 

Acesta elaborează un raport de evaluare în 
termen de 90 de zile de la primirea 
rapoartelor periodice actualizate referitoare 
la siguranţă şi îl transmite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Acesta elaborează un raport ştiinţific 
privind raportul costuri-beneficii al 
medicamentului în termen de 90 de zile de 
la primirea rapoartelor periodice 
actualizate referitoare la siguranţă şi îl 
transmite titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi grupului de 
coordonare pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă.

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă poate transmite 
observaţii agenţiei.

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă şi grupul de 
coordonare pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenţă pot transmite 
observaţii Comitetului european pentru 
farmacovigilenţă. 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârşitului perioadei destinate primirii 
observaţiilor din partea titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârşitului perioadei destinate primirii 
observaţiilor din partea titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi a
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Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă adoptă 
raportul de evaluare cu sau fără modificări, 
luând în considerare orice observaţii 
transmise de titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă. 

grupului de coordonare pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă, 
Comitetul european pentru 
farmacovigilenţă adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări, luând în 
considerare orice observaţii transmise de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă. 
Acest raport de evaluare este făcut public 
fără întârziere prin intermediul portalului 
web european privind siguranţa 
medicamentelor după [18 luni de la data 
menţionată la articolul 3].

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 27
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În termen de 30 de zile de la adoptarea
raportului, Comitetul european pentru 
farmacovigilenţă adoptă un aviz privind 
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaţiei respective de 
introducere pe piaţă. 

Or. fr

Justificare

Alinierea la noua arhitectură a Agenţiei, cu separarea strictă a farmacovigilenţei şi a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
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Amendamentul 28
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 29
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 56 – alineatul 1 – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă, 
care răspunde de consilierea Comitetului 
pentru medicamente de uz uman şi a 
grupului de coordonare privind orice 
chestiune referitoare la farmacovigilenţa 
medicamentelor de uz uman;”

„(aa) Comitetul pentru farmacovigilenţă, 
care răspunde de evaluarea ulterioară 
autorizării de introducere pe piaţă din 
motive de farmacovigilenţă a 
medicamentelor introduse pe piaţă 
conform procedurii centralizate;”

Or. fr
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Justificare

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

Amendamentul 30
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă are 
următoarea componenţă:

(1) Comitetul pentru farmacovigilenţă are 
următoare componenţă:

(a) zece membri şi zece membri supleanţi 
numiţi de Consiliul de administraţie pe 
baza propunerilor autorităţilor naţionale 
competente;

a) 27 de membri şi 27 de membri supleanţi 
numiţi de Consiliul de administraţie pe 
baza propunerilor autorităţilor naţionale 
competente;

(b) cinci membri şi cinci membri supleanţi 
numiţi de Comisie pe baza unei invitaţii 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European;

b) cinci membri şi cinci membri supleanţi 
numiţi de Comisie, printre care cel puţin 
un reprezentant al personalului medico-
sanitar şi un reprezentant al pacienţilor, 
precum şi cel puţin un reprezentat al 
consumatorilor, pe baza unei invitaţii 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European;

Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Comisia poate adapta numărul membrilor 
şi al membrilor supleanţi ţinând cont de 
cerinţele tehnice şi ştiinţifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
precizată la articolul 87 alineatul (2a).

Or. fr
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Justificare

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

Amendamentul 31
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii şi membrii supleanţi ai 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă sunt numiţi 
pe baza experienţei lor relevante în 
farmacovigilenţă şi în evaluarea riscurilor 
medicamentelor de uz uman, astfel încât să
se garanteze cel mai înalt nivel de calificări 
de specialitate şi o largă experienţă în 
domeniu. În acest scop, directorul executiv 
al Agenţiei asistă Consiliul de administraţie 
şi Comisia pentru a se asigura că structura 
finală a comitetului acoperă domeniile 
ştiinţifice relevante pentru sarcinile sale.

(2) Membrii şi membrii supleanţi ai 
Comitetului pentru farmacovigilenţă sunt 
numiţi pe baza experienţei lor relevante în 
farmacovigilenţă şi în evaluarea riscurilor 
medicamentelor de uz uman, astfel încât să 
se garanteze cel mai înalt nivel de calificări 
de specialitate şi o largă experienţă în 
domeniu. Aceştia sunt independenţi din 
punct de vedere ierarhic de comisiile 
naţionale pentru acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă şi de Comitetul 
pentru medicamente de uz uman. În acest 
scop, directorul executiv al Agenţiei asistă 
Consiliul de administraţie şi Comisia 
pentru a se asigura că structura finală a 
comitetului acoperă domeniile ştiinţifice 
relevante pentru sarcinile sale.

Or. fr

Justificare

Alinierea la noua arhitectură a Agenţiei, cu separarea strictă a farmacovigilenţei şi a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
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Amendamentul 32
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii şi membri supleanţi ai 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă sunt numiţi 
pentru un mandat de trei ani, care poate fi 
reînnoit o dată. Comitetul îşi alege 
preşedintele dintre membrii săi, pentru un 
mandat de trei ani, care poate fi reînnoit o 
dată. 

(3) Membrii şi membri supleanţi ai 
Comitetului pentru farmacovigilenţă sunt 
numiţi pentru un mandat de trei ani, care 
poate fi reînnoit o dată. Comitetul îşi alege 
preşedintele dintre membrii săi, pentru un 
mandat de trei ani, care poate fi reînnoit o 
dată. 

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 33
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolul 61 alineatele (3), (4), (7) şi (8) 
se aplică Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă.

(4) Articolul 61 alineatele (3), (4), (7) şi (8) 
se aplică Comitetului pentru 
farmacovigilenţă.

Or. fr

Justificare

Alinierea la noua arhitectură a Agenţiei, cu separarea strictă a farmacovigilenţei şi a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
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Amendamentul 34
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Membrii şi membrii supleanţi ai 
Comitetului consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă nu pot 
solicita sau accepta instrucţiuni de la nicio 
autoritate naţională competentă, 
organizaţie sau persoană. Aceştia trebuie să 
îşi îndeplinească în mod obiectiv şi 
imparţial sarcinile atribuite.

(5) Membrii şi membrii supleanţi ai 
Comitetului pentru farmacovigilenţă nu pot 
solicita sau accepta instrucţiuni de la nicio 
autoritate naţională competentă, 
organizaţie sau persoană. Aceştia trebuie să 
îşi îndeplinească în mod obiectiv şi 
imparţial sarcinile atribuite.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 35
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Reprezentanţii autorităţilor naţionale 
competente au dreptul să participe la toate 
reuniunile Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă 
pentru a facilita coordonarea 
corespunzătoare între sarcinile Agenţiei şi 
activitatea autorităţilor naţionale 
competente. Aceştia pot oferi clarificări 
sau informaţii, în cazul în care sunt 

eliminat
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invitaţi să o facă, dar nu încearcă să 
influenţeze discuţiile.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(4) Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei şi beneficiază de 
suficiente fonduri publice, la înălţimea 
sarcinilor atribuite. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea indirectă a resurselor 
complementare pentru desfăşurarea 
acestor activităţi de către Agenţie, cu 
condiţia ca independenţa sa să fie strict 
garantată.”

Or. fr

Justificare

Stricta independenţă financiară a activităţilor de farmacovigilenţă trebuie să fie garantată. 
Ar trebui, deci, să se evite perceperea de taxe directe care pot antrena o relaţie „remuneraţie 
pentru serviciile prestate”.
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Amendamentul 37
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Includerea unui rezumat al informaţiilor de bază este superfluă (rezumatul caracteristicilor 
produsului - RCP - reprezentând în sine o sinteză a informaţiilor importante), poate 
reprezenta un motiv de confuzie pentru pacienţi (aceştia pot lăsa la o parte informaţii 
importante, înscrise în RCP, dar nu în rezumatul informaţiilor de bază) şi poate crea 
probleme de lizibilitate (cum este, de exemplu, cazul prospectelor scrise în mai multe limbi).
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Amendamentul 38
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cererea prevăzută la articolul 11 
punctul 3a şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa) din Directiva 2001/83/CE 
modificată prin Directiva …/.../CE, care se 
aplică medicamentelor autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) literele (a) şi (d) din regulamentul 
menţionat, se aplică în cazul unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă eliberate 
înainte de data stabilită la articolul (3) al 
doilea paragraf din prezentul regulament, 
începând cu prima din următoarele două 
date: data prelungirii autorizaţiei sau trei 
ani de la data stabilită la articolul 3 al 
doilea paragraf din prezentul regulament.

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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


