
DT\777870RO.doc PE423.713v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

25.3.2009

DOCUMENT DE LUCRU
privind propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și 
supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei 
Agenții Europene pentru Medicamente, în ceea ce privește informarea 
publicului larg în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe 
bază de prescripții medicale - 2008/0255 (COD) - COM(2008) 662 final
și
privind propunerea de directivă de modificare, în ceea ce privește informațiile 
destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de 
rețetă, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman – 2008/0256 (COD) - COM(2008) 663 final

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Cristian Silviu Bușoi



PE423.713v01-00 2/4 DT\777870RO.doc

RO

Introducere

Comisia Europeană a prezentat două propuneri în ceea ce privește informațiile destinate
publicului larg referitoare la produsele medicamentoase. Prima1 este o propunere de 
regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de 
instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în ceea ce privește informarea 
publicului larg în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de 
prescripții medicale. Cea de a doua2 este o propunere de directivă de modificare, în ceea ce 
privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază 
de rețetă, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman.

Regulamentul și directiva existente interzic publicitatea către publicul larg pentru
medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală. Cu toate acestea, legislația existentă 
nu include dispoziții detaliate privind informațiile asupra medicamentelor, prevăzând numai 
scutirea anumitor activități de informare de la măsurile privind publicitatea. Prin urmare, 
legislația comunitară nu împiedică statele membre să își definească propria lor abordare a 
informațiilor. În plus, limitele dintre publicitate și informație și, în consecință, domeniul de 
aplicare a restricțiilor în materie de publicitate nu sunt interpretate în mod coerent la nivel 
comunitar.

Prezenta propunere urmărește abordarea lacunelor în legislația actuală. Scopul este acela de a 
încuraja utilizarea rațională a acestor medicamente, asigurându-se totodată că legislația 
continuă să interzică publicitatea destinată direct consumatorilor pentru medicamentele 
eliberate numai pe bază de prescripție medicală. Principalele obiective sunt:

- clarificarea faptului că este permisă furnizarea directă către public, de către titularii de 
autorizații de introducere pe piață, de informații despre medicamentele eliberate numai pe 
bază de prescripție medicală;

- stabilirea unor condiții armonizate cu privire la conținutul informațiilor ce pot fi difuzate;
- stabilirea unor standarde de calitate armonizate pentru asemenea informații;
- stabilirea canalelor autorizate pentru difuzarea de informații;
- introducerea unei obligații pentru statele membre de a institui un sistem de monitorizare 

cu privire la dispozițiile menționate mai sus și
- stabilirea unor reguli speciale de monitorizare pentru informațiile difuzate prin 

intermediul site-urilor web, dat fiind caracterul transfrontalier al internetului și evitarea 
dublei monitorizări.

Opiniile raportorului dumneavoastră

Raportorul dumneavoastră pentru aceste avize sprijină cele două propuneri prezentate de 
Comisie, întrucât consideră că aceasta a dat dovadă de o abordare echilibrată. Raportorul 
sprijină pe deplin ideea că toți pacienții europeni din toate statele membre ar trebui să 
beneficieze de aceleași informații de înaltă calitate cu privire la produsele medicamentoase, 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 final.
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 final.
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deoarece acesta este un aspect esențial pentru sănătatea și siguranța lor. Prin urmare, atât 
propunerea de regulament, cât și propunerea de directivă sunt măsuri binevenite în acest sens. 
În timp ce raportorul dumneavoastră își rezervă dreptul de a aduce în discuție alte probleme 
după examinarea suplimentară a propunerilor, scopul acestui document de lucru este acela de 
a sublinia unele aspecte cheie, pentru a facilita discuțiile în cadrul Comisiei.

Limitele dintre informație și publicitate

La acest nivel, raportorul dumneavoastră consideră că principala problemă politică este aceea 
de a găsi echilibrul potrivit între a asigura informații obiective pentru pacienți, ceea ce este 
necesar și legitim, și publicitate. Raportorul dumneavoastră se angajează să mențină 
interdicția de publicitate directă către consumatori privind medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală, așa cum a fost asigurată prin Directiva 2001/83/CE. Raportorul insistă 
asupra faptului că informațiile către publicul larg ar trebui prezentate într-un mod util pentru 
pacienți pentru a-și atinge scopul, însă, în același timp, îndeamnă la precauție privind 
formularea acestei directive, astfel încât distincția dintre publicitate și informație să fie 
respectată pe deplin.

Canalele pentru difuzarea informațiilor

Raportorul dumneavoastră este de acord cu necesitatea de a avea mai multe canale pentru 
difuzarea informațiilor legitime privind medicamentele care se eliberează pe bază de 
prescripție medicală, precum specialiști din domeniul medical, site-uri web, publicații 
medicale etc. Cu toate acestea, raportorul ar dori, de asemenea, să sublinieze necesitatea de a 
asigura accesul la informații despre medicamente pentru persoanele cu dizabilități care, 
probabil, nu au acces la informații prin intermediul canalelor obișnuite.

În ceea ce privește canalele propuse, raportorul dumneavoastră este preocupat, în mod special, 
de difuzarea online a informațiilor. Este rezonabil să se difuzeze informații cu privire la 
medicamente prin intermediul site-urilor web, din moment ce tehnologia în societate a 
evoluat, iar numărul celor care caută informații online privind chestiuni medicale este în 
creștere. Totuși, controlul informațiilor publicate online este uneori dificil, motiv pentru care 
raportorul solicită stabilirea unor reguli stricte privind procesul de monitorizare a acestor site-
uri web, pentru a se asigura că noile prevederi ale Directivei 2001/83/CE sunt respectate pe 
deplin.

Raportorul dumneavoastră sprijină în totalitate propunerile Comisiei privind disponibilitatea 
informațiilor despre un anumit produs în toate limbile oficiale ale statelor membre în care 
acesta este autorizat pe piață. Autoritățile competente ar trebui să verifice, de asemenea, dacă 
această prevedere este respectată. 

Calitatea informațiilor difuzate

În opinia raportorului dumneavoastră, criteriile propuse pentru a asigura faptul că informațiile 
difuzate respectă standarde de înaltă calitate sunt satisfăcătoare. 

Raportorul dumneavoastră nu are o anumită preocupare legată de faptul că industria 
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farmaceutică este o sursă potențială a informațiilor care trebuie difuzate, atâta timp cât 
criteriile privind calitatea informațiilor sunt respectate pe deplin. Pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a pacienților europeni, accentul trebuie pus pe calitatea informațiilor și mai 
puțin pe sursă, mai ales luând în considerare faptul că industria farmaceutică, în calitate de 
producător, ar fi o sursă de informații de primă mână.


