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Amendamentul 9

Ashley Fox în numele Grupului ECR
Anja Weisgerber în numele Grupului EPP

Propunere de regulament – act de modificare 
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
anumite tipuri de informații sunt supuse 
controlului de către autoritățile naționale 
competente ale statelor membre înainte de 
difuzare. Această categorie include 
informațiile privind studiile științifice 
observaționale sau măsurile asociate 
prevenirii și tratamentului medical sau 
informațiile care prezintă medicamentul în 
contextul afecțiunii ce urmează a fi 
prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informații 
să fie controlate în prealabil de Agenția 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenția”).

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
anumite tipuri de informații sunt supuse 
controlului de către autoritățile naționale 
competente ale statelor membre înainte de 
difuzare. Această categorie include 
informațiile privind studiile științifice 
observaționale experimentale sau măsurile 
asociate prevenirii și tratamentului medical 
sau informațiile care prezintă 
medicamentul în contextul afecțiunii ce 
urmează a fi prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informații 
să fie controlate în prealabil de Agenția 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenția”), cu excepția 
cazului în care conținutul acelor 
informații a fost deja controlat de către o 
autoritate națională competentă, aceasta 
monitorizând măsurile care urmează a fi 
luate de producător după informarea cu 
privire la reacții adverse și asigurând, de 
asemenea, actualizarea fără întârziere a 
materialului informativ.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează reducerea poverii birocratice de a solicita ca toate 
informațiile referitoare la produs să fie controlate de către Agenție.
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Amendamentul 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
anumite tipuri de informații sunt supuse 
controlului de către autoritățile naționale 
competente ale statelor membre înainte de 
difuzare. Această categorie include 
informațiile privind studiile științifice 
observaționale sau măsurile asociate 
prevenirii și tratamentului medical sau 
informațiile care prezintă medicamentul în 
contextul afecțiunii ce urmează a fi 
prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informații 
să fie controlate în prealabil de Agenția 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenția”).

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
anumite tipuri de informații sunt supuse 
controlului de către autoritățile naționale 
competente ale statelor membre înainte de
a fi făcute publice. Această categorie 
include informațiile privind studiile 
științifice observaționale sau măsurile 
asociate prevenirii și tratamentului medical 
sau informațiile care prezintă 
medicamentul în contextul afecțiunii ce 
urmează a fi prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informații 
să fie controlate în prealabil de Agenția 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenția”).

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să acorde o atenție deosebită pacienților. De aceea, informațiile 
care nu au o natură publicitară privind medicamentele trebuie puse la dispoziția pacienților 
și a publicului general de către titularii autorizației de introducere pe piață în conformitate 
cu principiul „pull”, prin care pacienții și publicul au acces la informații dacă au nevoie de 
acestea (contrar principiului „push”, prin care titularii autorizației de introducere pe piață 
diseminează informațiile pacienților și publicului general).

Amendamentul 11
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că (4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
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anumite tipuri de informații sunt supuse 
controlului de către autoritățile naționale 
competente ale statelor membre înainte de
difuzare. Această categorie include 
informațiile privind studiile științifice 
observaționale sau măsurile asociate 
prevenirii și tratamentului medical sau 
informațiile care prezintă medicamentul 
în contextul afecțiunii ce urmează a fi 
prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informații 
să fie controlate în prealabil de Agenția 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenția”).

anumite tipuri de informații sunt supuse 
controlului de către autoritățile naționale 
competente ale statelor membre înainte de 
difuzare. În cazul medicamentelor de uz 
uman autorizate în temeiul titlului II din 
Regulamentul (CE) Nr. 726/2004 ar trebui 
să se prevadă, de asemenea, ca anumite 
tipuri de informații să fie controlate în 
prealabil de Agenția Europeană pentru 
Medicamente (denumită în continuare 
„Agenția”), aceasta monitorizând 
măsurile care urmează a fi luate de către 
producător după informarea cu privire la 
reacțiile adverse și asigurând, de 
asemenea, actualizarea ulterioară a 
materialului informativ.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus se referă la informațiile care nu au fost aprobate de autoritățile 
competente în cursul înregistrării medicamentelor și care constituie, de fapt, informații 
ascunse, care sunt transmise forțat („push information”). Toate informațiile relevante legate 
de studii sunt incluse în prospectul destinat pacientului și în rezumatul caracteristicilor 
produsului, care fac parte din dosarul de înregistrare înaintat spre aprobare.

Amendamentul 12

Ashley Fox în numele Grupului ECR
Anja Weisgerber în numele Grupului EPP

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 100g 
alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE, 
informațiile privind medicamentul la care 
se face referire la articolul 100b litera (d) 
din directiva susmenționată se controlează 

(1) Prin derogare de la articolul 100g 
alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE, 
informațiile privind medicamentul la care 
se face referire la articolul 100b litera (d) 
din directiva susmenționată se controlează 
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de către Agenție înainte de a fi publicate. de către Agenție sau de către o autoritate 
națională competentă înainte de a fi 
publicate.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează reducerea poverii birocratice de a solicita ca toate 
informațiile referitoare la produs să fie controlate de către Agenție.

Amendamentul 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 100g 
alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE, 
informațiile privind medicamentul la care 
se face referire la articolul 100b litera (d) 
din directiva susmenționată se controlează 
de către Agenție înainte de a fi publicate.

(1) Prin derogare de la articolul 100g 
alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE, 
informațiile privind medicamentul la care 
se face referire la articolul 100b litera (d) 
din directiva susmenționată se controlează 
de către Agenție înainte de a fi făcute 
publice.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să acorde o atenție deosebită pacienților. De aceea, informațiile 
care nu au o natură publicitară privind medicamentele trebuie puse la dispoziția pacienților 
și a publicului general de către titularii autorizației de introducere pe piață în conformitate 
cu principiul „pull”, prin care pacienții și publicul au acces la informații dacă au nevoie de 
acestea (contrar principiului „push”, prin care titularii autorizației de introducere pe piață 
diseminează informațiile pacienților și publicului general).

Amendamentul 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), titularul 
autorizației de introducere pe piață 
transmite Agenției o machetă a 
informațiilor ce urmează a fi difuzate.

(2) În sensul alineatului (1), titularul 
autorizației de introducere pe piață 
transmite Agenției o machetă a 
informațiilor ce urmează a fi făcute 
publice.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să acorde o atenție deosebită pacienților. De aceea, informațiile 
care nu au o natură publicitară privind medicamentele trebuie puse la dispoziția pacienților 
și a publicului general de către titularii autorizației de introducere pe piață în conformitate 
cu principiul „pull”, prin care pacienții și publicul au acces la informații dacă au nevoie de 
acestea (contrar principiului „push”, prin care titularii autorizației de introducere pe piață 
diseminează informațiile pacienților și publicului general).

Amendamentul 15
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Termenul de 60 de zile pentru formularea obiecțiilor poate fi scurt pentru Agenția Europeană 
de Medicamente, cu atât mai mult cu cât numărul cererilor nu poate fi estimat în prezent. 
Pentru a evita o situație în care autorizația se acordă în mod automat pentru că Agenția 
Europeană de Medicamente este extrem de aglomerată din cauza unui număr mare de cereri, 
această dispoziție ar trebui să fie eliminată.

Amendamentul 16
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 90 de zile de la primirea notificării, 
motivându-și decizia în mod 
corespunzător. În cazul în care Agenția nu 
emite nicio obiecție în termen de 90 de zile, 
informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

Or. en

Justificare

Prin motivarea deciziei sale, Agenția Europeană pentru Medicamente va asigura o mai mare 
transparență și eficacitate a procesului de elaborare a informațiilor. Termenul de 60 de zile 
impus de către Comisie pentru aprobarea tacită a informațiilor care urmează a fi făcute 
publice de către titularii autorizațiilor de introducere pe piață pare a fi insuficient pentru ca 
Agenția să își poată desfășura activitatea în mod corespunzător. O perioadă de 90 de zile 
pare a fi mai potrivită, pentru că permite Agenției să verifice informațiile și, în același timp, 
nu împiedică pacienții să beneficieze imediat de noi medicamente inovatoare.


