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Amendamentul 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În domeniul informaţiei, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care trebuie anexate 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în 
ceea ce priveşte difuzarea informaţiei de la
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
la publicul larg, directiva prevede numai ca 
anumite activităţi de informare să nu fie 
supuse normelor privind publicitatea, fără a 
prevedea un cadru armonizat cu privire la 
conţinutul şi calitatea informaţiilor 
nepromoţionale despre medicamente sau 
despre filierele prin care aceste informaţii 
pot fi răspândite.

(2) În domeniul informaţiilor, Directiva 
2001/83/CE stabileşte norme detaliate cu 
privire la documentele care trebuie anexate 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 
destinate unor scopuri informative: 
rezumatul caracteristicilor produsului 
(distribuit către practicienii din domeniul 
medicinei) şi prospectul însoţitor (introdus 
în ambalajul produsului atunci când acesta 
este livrat pacientului). Pe de altă parte, în 
ceea ce priveşte punerea la dispoziţiei a
informaţiilor de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă pentru pacienţi şi
publicul larg, directiva prevede numai ca 
anumite activităţi de informare să nu fie 
supuse normelor privind publicitatea, fără a 
prevedea un cadru armonizat cu privire la 
conţinutul şi calitatea informaţiilor 
nepromoţionale despre medicamente sau 
despre filierele prin care aceste informaţii 
pot fi puse la dispoziţie.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile în rândul 
pacienţilor şi al publicului larg).
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Amendamentul 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
pune informaţiile la dispoziţia pacienţilor 
şi a publicului larg se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile în rândul 
pacienţilor şi al publicului larg).

Amendamentul 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Aceste diferenţe de interpretare a 
regulilor comunitare privind publicitatea şi 
cele între dispoziţiile naţionale privind 
informaţiile se repercutează în mod negativ 
asupra aplicării uniforme a regulilor 

(5) Aceste diferenţe de interpretare a 
regulilor comunitare privind publicitatea şi 
cele între dispoziţiile naţionale privind 
informaţiile se repercutează în mod negativ 
asupra aplicării uniforme a regulilor 
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comunitare privind publicitatea şi asupra 
eficacităţii dispoziţiilor privind informaţiile 
despre produse conţinute în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospectul 
însoţitor. Deşi regulile respective sunt total 
armonizate pentru a asigura acelaşi nivel 
de protecţie a sănătăţii publice în cadrul 
Comunităţii, acest obiectiv este compromis 
dacă se autorizează reguli naţionale 
deosebit de divergente cu privire la 
difuzarea acestui tip de informaţii 
esenţiale.

comunitare privind publicitatea şi asupra 
eficacităţii dispoziţiilor privind informaţiile 
despre produse conţinute în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospectul 
însoţitor. Deşi regulile respective sunt total 
armonizate pentru a asigura acelaşi nivel 
de protecţie a sănătăţii publice în cadrul 
Comunităţii, acest obiectiv este compromis 
dacă se autorizează reguli naţionale 
deosebit de divergente cu privire la 
punerea la dispoziţie a acestui tip de 
informaţii esenţiale.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Este necesar să se sublinieze faptul că prezenta directivă pune în principal accentul pe o mai 
bună informare a pacienţilor şi a publicului larg cu privire la medicamente şi nu pe 
publicitate.

Amendamentul 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea unor 
informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 

(7) În lumina celor de mai sus şi ţinând 
seama de progresele tehnologice în 
domeniul instrumentelor moderne de 
comunicare şi de faptul că pacienţii din 
întreaga Uniune Europeană au devenit din 
ce în ce mai activi în ceea ce priveşte 
îngrijirea sănătăţii, este necesar să se 
modifice legislaţia existentă pentru a 
reduce diferenţele în privinţa accesului la 
informaţii şi a permite disponibilitatea unor 
informaţii nepromoţionale fiabile, 
obiective şi de bună calitate privind 
medicamentele, punându-se accentul pe 
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medicamentele. interesele pacienţilor. Aceştia ar trebui să 
aibă dreptul de a accede cu uşurinţă la 
anumite informaţii, precum un rezumat al 
caracteristicilor produsului şi prospectul 
însoţitor în format electronic şi tipărit.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să fie axată pe pacienţi. Astfel, accentul ar trebui pus pe pacienţi 
şi interesele acestora. Ar trebui precizat mai degrabă că pacienţii au dreptul la anumite 
informaţii decât faptul că industria farmaceutică are dreptul să disemineze aceste informaţii.

Amendamentul 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie 
să rămână pentru publicul larg surse 
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a 
informaţiilor specifice privind 
medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie continuată.

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie 
să rămână pentru publicul larg principalele 
surse de informaţii privind medicamentele. 
Statele membre ar trebui să faciliteze 
accesul cetăţenilor la informaţii de o înaltă 
calitate, prin intermediul unor căi adecvate. 
Fără a aduce prejudicii rolului important 
pe care îl joacă autorităţile naţionale 
competente şi practicienii din domeniul 
medicinei în ceea ce priveşte o mai bună 
informare a pacienţilor şi a publicului 
larg, titularii autorizaţiilor de introducere 
pe piaţă pot constitui o sursă suplimentară
de informaţii nepromoţionale privind 
medicamentele lor. Prin urmare, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească un cadru 
juridic pentru punerea la dispoziţia 
publicului larg a informaţiilor specifice 
privind medicamentele de către titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. 
Interzicerea publicităţii către publicul larg 
pentru medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie continuată.
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Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze că autorităţile naţionale competente şi practicienii din 
domeniul medicinei reprezintă principala şi cea mai importantă sursă de informaţii fiabile şi 
obiective privind medicamentele pentru pacienţi şi publicul larg. Titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă pot oferi informaţii suplimentare, dar nu se pot substitui autorităţilor 
naţionale competente şi practicienilor din domeniul medicinei.

Amendamentul 33
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe.

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
autorizate eliberate pe bază de reţetă pot fi 
puse la dispoziţie. Informaţiile trebuie să 
ţină seama de nevoile şi aşteptările 
pacienţilor pentru a permite acestora din 
urmă să se emancipeze, să le acorde 
posibilitatea unor opţiuni documentate şi să 
încurajeze utilizarea raţională a 
medicamentelor. Prin urmare, orice 
informaţie destinată publicului larg privind 
medicamentele autorizate eliberate numai 
pe bază de reţetă trebuie să îndeplinească o 
serie de cerinţe.

(Înlocuirea termenului „difuzate” cu 
termenul „puse la dispoziţie” se aplică 
textului în ansamblu. Adoptarea 
prezentului amendament va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului)

Or. pt
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Amendamentul 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie 
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără a 
depăşi elementele lor cheie, precum şi alte 
informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
pun la dispoziţie decât informaţii de înaltă 
calitate şi pentru a face distincţia între 
informaţiile nepromoţionale şi cele 
publicitare, trebuie să se definească tipurile 
de informaţii care pot fi puse la dispoziţie. 
Se cuvine să se permită titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţie conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără a 
depăşi elementele lor cheie, precum şi alte 
informaţii bine definite legate de 
medicamente.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile în rândul 
pacienţilor şi al publicului larg).

Amendamentul 35
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie comunicate 
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet 
şi prin publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin 
furnizarea unor informaţii nesolicitate către 
public. Atunci când informaţia este 
difuzată prin televiziune sau la radio, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei 
astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip 
de difuzare ar trebui, în consecinţă, să nu 
fie autorizat.

(12) Informaţiile destinate publicului larg 
privind medicamentele eliberate numai pe 
bază de reţetă trebuie să fie comunicate 
numai prin intermediul unor căi de 
comunicare specifice, inclusiv prin internet 
şi prin publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, pentru a evita compromiterea 
eficacităţii interdicţiei de publicitate prin 
furnizarea unor informaţii nesolicitate către 
public. Atunci când informaţia este pusă la 
dispoziţie prin televiziune sau la radio, 
pacienţii nu sunt protejaţi împotriva unei 
astfel de informaţii nesolicitate şi acest tip 
de punere la dispoziţie ar trebui, în 
consecinţă, să fie interzis.

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze că televiziunea şi radioul nu reprezintă mijloace 
corespunzătoare de informare a pacienţilor cu privire la medicamente. 

Amendamentul 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Internetul reprezintă o sursă majoră 
de informaţii pentru un număr tot mai 
mare de pacienţi. Această tendinţă va 
creşte cel mai probabil în următorii ani. 
În vederea adaptării la această evoluţie şi 
pentru a contribui la importanţa tot mai 
mare a sistemului de e-sănătate, 
informaţiile privind medicamentele ar 
trebui, de asemenea, puse la dispoziţia 
publicului prin intermediul unor site-uri 
web naţionale având drept tematică 
sănătatea. Aceste site-uri ar trebui să fie 
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monitorizate de autorităţile competente 
din statele membre. Statele membre în 
cooperare cu părţile interesate, precum 
practicienii din domeniul medicinei sau 
organizaţiile de pacienţi, ar trebui să fie 
responsabile de administrarea acestor 
site-uri.

Or. en

Justificare

Internetul a devenit o sursă importantă de informaţii. Având în vedere că dezinformarea pe 
internet poate avea efecte negative, este extrem de important să se răspundă nevoilor 
pacienţilor şi să se creeze site-uri web validate în mod oficial. În vederea garantării 
independenţei şi caracterului obiectiv al informaţiilor de pe aceste site-uri, statele membre 
sunt responsabile pentru controlarea acestor informaţii. Având în vedere că informaţiile ar 
trebui să fie uşor accesibile pacienţilor, practicienii din domeniul medicinei şi organizaţiile 
de pacienţi ar trebui implicaţi în crearea şi administrarea acestor site-uri.

Amendamentul 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Se introduce următorul alineat:
„(3a) Prospectul însoţitor corespunde 
nevoilor reale ale pacienţilor. În acest 
scop, organizaţiile de pacienţi ar trebui să 
fie implicate în elaborarea şi revizuirea 
informaţiilor privind medicamentele de 
către autorităţile naţionale de 
reglementare şi Agenţia Europeană 
pentru Medicamente. Prospectul însoţitor 
presupune un scurt paragraf care expune 
efectele pozitive şi posibilele reacţii 
adverse ale medicamentului respectiv, 
precum şi o scurtă prezentare a unor 
informaţii suplimentare destinate utilizării 
eficace şi în siguranţă a medicamentului 
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în cauză. 

Or. en

Justificare

Studiile pe pacienţi arată că prospectul însoţitor nu este citit în majoritatea cazurilor (din 
cauză că, spre exemplu, informaţiile nu sunt în ordinea corectă sau informaţiile cele mai 
importante nu ies în evidenţă). Prospectele pentru pacienţi ar trebui astfel elaborate în 
cooperare cu organizaţiile reprezentative ale acestora, aşa cum a fost propus, de exemplu, de 
Grupul de lucru pentru pacienţi şi consumatori al AEM în 2005. Eforturile AEM de 
îmbunătăţire a lizibilităţii şi accesibilităţii prospectului în favoarea pacienţilor ar trebui 
depuse în continuare şi ar trebui urmate ca model de bune practici pentru autorităţile 
naţionale de reglementare.

Amendamentul 38
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 86 alineatul (1), se 
introduce următoare liniuţă după prima 
liniuţă:
„– atragerea atenţiei publicului larg cu 
privire la medicamente prin referiri la 
indicaţiile terapeutice sau la manifestări 
şi simptome;”

Or. pt

Amendamentul 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- informaţii comunicate publicului larg de 
către titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă privind medicamente eliberate pe 
bază de reţetă care sunt supuse dispoziţiilor 
titlului VIIIa.

- informaţii puse la dispoziţia publicului 
larg de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă privind medicamente 
eliberate pe bază de reţetă care sunt supuse 
dispoziţiilor titlului VIIIa.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi publicului larg de către titularii 
de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume pacienţii/publicul 
au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, şi anume titularii 
de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile pacienţilor şi publicului larg).

Amendamentul 40
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice,
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.

(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de care dispun titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă de a efectua alte 
„campanii în interesul sănătăţii publice” pe lângă campaniile de vaccinare (deja prevăzute 
în prezenta directivă) nu este suficient de clar definită şi poate crea confuzii. În plus, prezenta 
directivă permite deja titularilor de autorizaţii de introducere pe piaţă să furnizeze informaţii 
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nepromoţionale legate de sănătatea/bolile umane [articolul 86 alineatul (2)].

Amendamentul 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII.

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţia publicului sau a cetăţenilor, 
fie direct, fie indirect printr-o terţă parte, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu sunt considerate drept 
publicitate în scopul aplicării titlului VIII.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi a publicului larg de către 
titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume 
pacienţii/publicul au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, 
şi anume titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile în rândul 
pacienţilor şi al publicului larg).

Amendamentul 42
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o 
terţă parte, către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII. 

(1) Statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze către publicul larg sau către 
cetăţeni informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu sunt considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

Or. pt

Amendamentul 43
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII.

(1) Fără a aduce atingere rolului 
important jucat de autorităţile naţionale 
competente şi de practicienii din domeniul 
medicinei pentru o mai bună informare a 
pacienţilor şi a publicului larg cu privire 
la medicamentele eliberate pe bază de 
reţetă, statele membre permit titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să pună 
la dispoziţia publicului sau a cetăţenilor, 
fie direct, fie indirect printr-o terţă parte, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu sunt considerate drept 
publicitate în scopul aplicării titlului VIII.

Or. en
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Justificare

Este important să se sublinieze că autorităţile naţionale competente şi practicienii din 
domeniul medicinei reprezintă principala şi cea mai importantă sursă de informaţii fiabile şi 
obiective privind medicamentele pentru pacienţi şi publicul larg. Titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă pot oferi informaţii suplimentare, dar nu pot înlocui autorităţile 
naţionale competente şi practicienii din domeniul medicinei.

Amendamentul 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ar trebui organizate campanii de 
informare menite să sensibilizeze publicul 
larg şi cetăţenii cu privire la riscurile 
legate de medicamentele falsificate. 
Aceste campanii de informare pot fi 
desfăşurate de autorităţile naţionale 
competente în colaborare cu industria 
farmaceutică, practicienii din domeniul 
medicinei şi organizaţiile de pacienţi.

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună protecţie a sănătăţii umane, campaniile de informare privind riscurile 
legate de medicamentele falsificate, iniţiate de autorităţile naţionale, ar putea fi extrem de 
utile şi benefice pentru pacienţi. Pentru a spori calitatea acestor campanii de informare şi a 
garanta recepţionarea lor eficientă de către pacienţi, autorităţile naţionale ar trebui să ia în 
considerare experienţa în domeniu a industriei farmaceutice, a practicienilor din domeniul 
medicinei şi a organizaţiilor de pacienţi.

Amendamentul 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informaţii privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia:

Următoarele tipuri de informaţii privind 
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi puse la dispoziţia 
publicului larg sau a cetăţenilor de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă:

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va necesita 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie axată pe pacienţi. Astfel, informaţiile nepromoţionale privind 
medicamentele trebuie să fie puse la dispoziţia pacienţilor şi publicului larg de către titularii 
de autorizaţii de introducere pe piaţă potrivit principiului „pull”, şi anume pacienţii/publicul 
au acces la informaţii dacă au nevoie de ele (contrar principiului „push”, şi anume titularii 
de autorizaţii de introducere pe piaţă difuzează informaţiile pacienţilor şi publicului larg).

Amendamentul 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele tipuri de informaţii privind
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă pot fi difuzate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă către 
publicul larg sau către membrii acestuia:

(1) Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă pune la dispoziţia publicului larg 
sau a cetăţenilor, în ceea ce priveşte
medicamentele autorizate eliberate pe bază 
de reţetă, rezumatul caracteristicilor 
produsului, eticheta şi prospectul însoţitor 
al medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit 
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de autorităţile competente. Aceste 
informaţii ar trebui puse la dispoziţie atât 
în format electronic, cât şi în format 
tipărit, precum şi într-un format accesibil 
persoanelor cu dizabilităţi. 
(2) În plus, următoarele tipuri de 
informaţii ar trebui puse totodată la 
dispoziţia publicului larg şi a membrilor 
acestuia de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă:

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să fie axată mai mult pe pacienţi. Ar trebui astfel subliniat că 
pacienţi au dreptul la anumite informaţii. Pacienţii ar trebui să aibă cel puţin drept de acces 
la rezumatul caracteristicilor produsului, prospectul însoţitor şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare, atât în format electronic, cât şi în format tipărit.

Amendamentul 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit 
de autorităţile competente;

eliminat

Or. en

Justificare

Ţinând seama de amendamentul la articolul 100b alineatul (1), se face o distincţie între, pe 
de o parte, informaţiile la care pacienţii au drept de acces şi care trebuie, astfel, puse la 
dispoziţie şi, pe de altă parte, informaţiile care pot fi puse la dispoziţie astfel cum este 
prevăzut la articolul 100b alineatul (2).
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Amendamentul 48
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – punctul b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit şi mai 
uşor de înţeles, cu condiţia ca acestea să 
constituie în mod evident o reprezentare 
obiectivă a riscurilor şi beneficiilor 
asociate medicamentului; 

Or. pt

Amendamentul 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(a) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod inteligibil 
pentru publicul larg sau cetăţeni, fără a 
compromite calitatea şi fiabilitatea 
informaţiilor;
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Or. en

Justificare

Ar trebui să se precizeze clar că prezentarea informaţiei într-un mod diferit trebuie să 
sporească capacitatea pacienţilor de a înţelege mai bine informaţiile pentru ca acestea să fie 
prezentate într-un mod mai accesibil pacienţilor.

Amendamentul 50
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit;

(a) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod mai accesibil 
pacienţilor, fără a aduce atingere 
caracterului cuprinzător şi imparţial al 
informaţiilor puse la dispoziţie;

Or. en

Justificare

Improving the package leaflet is essential to ensure a better information of the patients and 
the general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (eg. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as it does not question the 
quality of the information.
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Amendamentul 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacţiile adverse;

(b) informaţii privind eliminarea 
medicamentelor neutilizate sau a 
deşeurilor derivate din medicamente, 
precum şi indicaţii cu privire la orice 
sistem de colectare existent; informaţii 
privind preţul, anunţuri cu caracter faptic 
sau informativ şi material de referinţă 
referitor la un anumit medicament
privind, de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacţiile adverse;

Or. en

Justificare

Medicamentele au un impact asupra mediului. De aceea, aceste informaţii, în special cele 
privind sistemele de eliminare şi colectare, sunt importante pentru a împiedica orice efect 
negativ asupra mediului. 

Amendamentul 52
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) testele farmaceutice şi preclinice sau 
studiile clinice privind medicamentul în 
cauză, incluse în versiunea accesibilă în 
mod public a raportului de evaluare 
menţionat la alineatul (1).



AM\808733RO.doc 21/29 PE439.868v01-00

RO

Or. en

Justificare

Ar trebui să se ofere pacienţilor posibilitatea de a primi informaţii cu privire la testele 
farmaceutice şi preclinice, precum şi studiile clinice. Având totuşi în vedere sensibilitatea 
comercială a acestor teste şi studii, societăţile farmaceutice nu pot fi obligate să pună la 
dispoziţie documentaţia privind aceste teste. Ar trebui să se permită totuşi acestora să facă 
acest lucru dacă doresc.

Amendamentul 53
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alte informaţii privind medicamentele 
eliberate pe bază de prescripţie medicală
prevăzute la prezentul titlu, precum 
rezultatele testelor farmaceutice şi 
preclinice şi al studiilor clinice, care 
îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 
100d şi nu promovează niciun 
medicament.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se ofere pacienţilor posibilitatea de a primi informaţii cu privire la testele 
farmaceutice şi preclinice, precum şi studiile clinice. Având totuşi în vedere caracterul 
sensibil din punct de vedere comercial al acestor teste şi studii, societăţile farmaceutice nu 
pot fi obligate să pună la dispoziţie documentaţia disponibilă cu privire la aceste teste; 
societăţile ar trebui totuşi autorizate să facă publică documentaţia, dacă doresc.

Amendamentul 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă puse 
la dispoziţie de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune, radio sau mijloacele de 
informare în format tipărit. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Or. en

Justificare

Acest amendament urmăreşte să clarifice ceea ce se înţelege prin mijloace de informare în 
format tipărit. Broşurile, prospectele etc. ar trebui autorizate în calitate de canale de punere 
a informaţiilor la dispoziţia pacienţilor.

Amendamentul 55
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) revistele sau jurnalele ştiinţifice şi 
tehnice legate de domeniul sănătăţii, 
destinate publicului larg, cu un conţinut 
legat în principal de sănătate, broşuri, 
pliante şi alte categorii de informaţii 
tipărite, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
larg sau membrilor acestuia;

Or. pt
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Amendamentul 56
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) broşurile, prospectele şi alte categorii 
de informaţii tipărite, inclusiv publicaţiile 
legate de domeniul sănătăţii, astfel cum 
sunt definite de orientările Comisiei 
privind informaţiile autorizate, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

Or. en

Amendamentul 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de 
orientările Comisiei privind informaţiile 
autorizate, precum broşurile, prospectele 
şi alte categorii de informaţii pe suport 
tipografic, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

This amendment has to be seen as addition to amendment 12 by the rapporteur. By enabling 
different Member States to define "health related publications", a fundamental objective of 
the Directive - which is to address the inequalities accross the EU in relation to patients' 
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access to information - will not be met. European guidelines concerning information that is 
allowed - proposed under Art. 100g(2) - will ensure equitable access to information to all 
patients across all Member States. The amendment should also be seen in light of amendment 
11 of the rapporteur which clearly states that printed mass media are excluded, thus are not 
included under "health realted publications".

Amendamentul 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind 
medicamentele ale titularilor autorizaţiei 
de introducere pe piaţă, fiind excluse 
materialele nesolicitate care sunt distribuite 
publicului general sau membrilor acestuia;

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că informaţiile nepromoţionale privind medicamentele puse la 
dispoziţia publicului larg de către titularii autorizaţiilor de introducere pe piaţă ar trebui 
publicate pe site-urile titularilor autorizaţiilor de comercializare.

Amendamentul 59
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – punctul c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) răspunsurile scrise la solicitări de 
informaţii din partea unui membru al 
publicului larg.

(c) răspunsurile la solicitări de informaţii 
din partea unui membru al publicului larg. 
Întrebările orale trebuie înregistrate.

Or. pt
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Amendamentul 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100ca
(1) Statele membre se că informaţiile 
obligatorii, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 100b alineatul (1), sunt puse la 
dispoziţie prin intermediul site-urilor 
internet naţionale consacrate sănătăţii în 
limba sau limbile oficiale ale statului 
membru în care este înregistrat site-ul în 
cauză. 
Aceste site-uri sunt monitorizate de o 
autoritate competentă a statului membru 
sau de un organism desemnat de 
autoritatea competentă în conformitate cu 
articolul 100g.
Site-urile sunt administrate şi gestionate 
în cooperare cu părţile interesate, cum ar 
fi practicienii din domeniul medicinei şi 
organizaţiile de pacienţi.
(2) Informaţiile vor prezenta atât 
avantajele, cât şi riscurile, într-un mod 
descriptiv, uşor de înţeles de către pacient 
şi vor include o legătură spre site-ul 
naţional consacrat siguranţei 
medicamentelor.
Site-urile internet oferă pacienţilor 
informaţiile obligatorii privind toate 
medicamentele disponibile în statul 
membru respectiv, atât cele aprobate la 
nivel central de Agenţia Europeană 
pentru Medicamente, cât şi cele aprobate 
la nivel local în statul membru respectiv
(3) Site-urile internet trebuie să includă, 
de asemenea, informaţii generale privind 
tratamentul medicamentos şi 
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nemedicamentos al diverselor boli, 
inclusiv al bolilor rare, pentru a promova 
un nivel ridicat de sănătate publică.
Acestea pot include, de asemenea, alte 
informaţii astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 100b alineatul (2) şi definite în 
orientările Comisiei privind informaţiile 
autorizate.

Or. en

Justificare

Pacienţii utilizează din ce în ce mai mult internetul ca sursă de informare. Cu toate acestea, 
sunt adesea direcţionaţi către site-uri din SUA, care conţin informaţii promoţionale, sau spre 
alte site-uri internet dubioase. Pentru a le oferi pacienţilor informaţii de o mai bună calitate, 
este indicat să se creeze portaluri naţionale consacrate sănătăţii. Acestea ar trebui 
considerate mai degrabă ca fiind mijloace destinate să completeze relaţia dintre pacienţi şi 
profesioniştii din domeniul medicinei decât un substitut al acestei relaţii. Site-urile 
menţionate ar trebui gestionate de autoritatea competentă a statului membru respectiv în 
cooperare cu părţile interesate, cum ar fi organizaţiile de pacienţi sau practicienii din 
domeniul medicinei.

Amendamentul 61
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100ca (nou) – alineatul 4 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care consideră oportună 
această măsură,  autorităţile naţionale 
competente pot, de asemenea, pune la 
dispoziţia publicului larg informaţiile 
disponibile privind medicamentele şi alte 
informaţii pertinente în materie de 
sănătate prin intermediul unor acorduri 
cu furnizorii de servicii internet, care pot 
pune la dispoziţie informaţii de interes 
public în conformitate cu Directiva  
2009/136/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 
privind serviciul universal şi drepturile 
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utilizatorilor cu privire la reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice1.
În acest caz, informaţiile sunt puse la 
dispoziţie prin aceleaşi mijloace ca cele 
utilizate în vederea comunicării periodice 
dintre întreprinderi şi abonaţii acestora.  
Deoarece informaţiile privind 
medicamentele nu intră sub incidenţa 
domeniului de aplicare al articolului 21 
alineatul (4) din Directiva 2009/136/CE, 
furnizorii de servicii internet pot solicita 
autorităţilor naţionale să plătească pentru 
punerea la dispoziţie a acestor informaţii.
____________________

1 JO L 337, 18.12.2009, p. 11.

Or. en

Justificare

Mesajele publice prevăzute în Directiva 2009/136/CE se referă la serviciile de comunicaţii 
electronice. Cu toate acestea, informaţiile privind medicamentele şi informaţiile privind 
sănătatea în general pot fi, la rândul lor, de interes public. Întrucât acest tip de informaţii se 
încadrează în domeniul de aplicare al dispoziţiilor Directivei privind serviciul universal, se 
propune ca acest cadru să fie utilizat pe baza unor acorduri încheiate în mod voluntar între 
furnizorii de servicii internet şi autorităţile naţionale. Acest canal ar trebui utilizat doar 
atunci când autorităţile naţionale consideră că este necesar şi că poate aduce o valoare 
adăugată în ceea ce priveşte eficienţa comparativ cu alte canale utilizate în mod regulat.

Amendamentul 62
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul în 
care este posibilă iniţierea unor proceduri 
faţă de aceste organisme, pe lângă 

Metodele respective pot include controlul 
voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
coreglementare şi recurgerea la aceste 
organisme, în cazul în care este posibilă 
iniţierea unor proceduri faţă de aceste 
organisme, pe lângă procedurile judiciare 
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procedurile judiciare sau administrative 
existente statele membre.

sau administrative existente statele 
membre.

Or. en

Justificare

Este necesar un sistem de monitorizare corespunzător pentru a se evita utilizarea 
informaţiilor în scopuri necuvenite. Autoreglementarea nu pare să reprezinte un instrument 
îndeajuns de coercitiv pentru a permite atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere acestei interdicţii, 
site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) pot oferi 
conţinuturi video în cazul în care aceste 
conţinuturi urmăresc să promoveze 
utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentelor în general şi cu condiţia 
de a nu conţine nicio informaţie 
promoţională privind medicamentele.  
Respectarea acestor două condiţii face 
obiectul unei monitorizări în conformitate 
cu articolul 100g.

Or. en

Justificare

Conţinutul video, cu excepţia materialelor video promoţionale, poate aduce o valoare 
adăugată atunci când exemplifică modalităţile corecte de utilizare a diferitelor medicamente 
sau dispozitive medicale, precum inhalatoarele. Aceste materiale video ar trebui să facă 
obiectul unei monitorizări în conformitate cu articolul 100g, garantându-se astfel totala lor 
neutralitate şi lipsa oricăror informaţii de promovare a produselor.
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Amendamentul 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate afişează o 
notificare în partea de sus a fiecărei 
pagini a site-ului, prin care publicul este 
informat că informaţiile prezente pe acel 
site sunt elaborate de titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă, al cărui nume 
este indicat. Mesajul de avertizare conţine 
şi o legătură către baza de date 
EudraPharm referitoare la medicamente.

Or. en

Justificare

Utilizatorii site-urilor internet care conţin informaţii privind medicamente trebuie informaţi 
cu claritate că informaţiile respective au fost elaborate de titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă. Legătura la baza de date EudraPharm va garanta faptul că utilizatorii au acces 
direct şi facil la informaţii comparabile privind medicamentele, puse la dispoziţie de o sursă 
necomercială, asigurând astfel o mai mare transparenţă.


