
PA\799721RO.doc PE431.039v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2008/0260(COD)

6.1.2010

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare, în ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
(COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

Raportor: Claude Turmes



PE431.039v01-00 2/19 PA\799721RO.doc

RO

PA_Legam



PA\799721RO.doc 3/19 PE431.039v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Medicamentele contribuie în mod considerabil la sănătatea cetățenilor Uniunii Europene, dar 
pot avea și efecte adverse, reprezentând, potrivit Comisiei Europene, cauza spitalizării a 5%
din pacienți (deși raportările, fiind incomplete, nu permit o estimare exactă). Cazul rofecoxib 
(Vioxx), medicament antiinflamator retras de pe piață în 2004 din cauza riscurilor 
cardiovasculare mărite pe care le prezenta (mai mult de 30 000 de atacuri cerebrale în SUA, 
dintre care unele mortale), a permis o mai mare sensibilizare a publicului cu privire la 
necesitatea de a consolida farmacovigilența.

Farmacovigilența este procesul și știința de a controla siguranța medicamentelor, inclusiv 
colectarea și gestionarea datelor cu privire la siguranța acestora, evaluarea acestor date în 
scopul identificării unor eventuale probleme legate de siguranță, măsurile de remediere a 
acestor eventuale probleme, printre care informarea asupra situației, precum și evaluarea 
procedurii alese și a rezultatelor obținute.

În cazul medicamentelor autorizate la nivel central, procedura de farmacovigilență este 
prevăzută de Regulamentul 726/2004.  În ceea ce privește medicamentele autorizate la nivel 
național, procedura este prevăzută de Directiva 2001/83.  Prezentul aviz privește modificările 
propuse de Comisie la Directiva 2001/83.

Comisia dorește îmbunătățirea sistemului actual de farmacovigilență prin clarificarea rolurilor 
diverșilor actori implicați, simplificarea procedurilor, îmbunătățirea transparenței și a 
comunicării, prin proceduri mai eficiente de colectare și evaluare a datelor, prin implicarea 
mai intensă a părților interesate și instituirea celor mai bune practici.

Raportorul pentru aviz salută propunerea,  dar este de părere că aceasta poate fi îmbunătățită, 
mai ales în ceea ce privește aspectele legate de protecția consumatorilor, transparență și 
protecția datelor. Prin urmare, raportorul propune amendamente care să respecte cele ce 
urmează:

 Rapoartele pacienților pot aduce noi contribuții la înțelegerea reacțiilor adverse la 
medicamente, ca în cazul paroxetinei (Deroxat/Seroxat), antidepresant despre care s-a 
constatat, datorită raporturilor pacienților, că mărește riscul de sinucidere și provoacă 
sindromul abstinenței („electric head”), în cazul în care pacienții doresc să întrerupă 
tratamentul. 

 Consumatorii ar trebui să notifice direct autoritățile naționale. Sistemele de raportare 
descentralizată, în care procesul de notificare a tuturor reacțiilor adverse (raportate de 
pacienți, spitale, personalul medical sau companiile farmaceutice) către baza 
europeană de date este coordonat la nivel național, cresc siguranța protecției datelor și 
garantează calitatea datelor înregistrate la nivel european. Proximitatea permite, de 
asemenea, autorităților naționale din domeniul sănătății :
- să analizeze rapoartele pentru a la completa cu informații prețioase, datorită 

expertizei lor specifice,
- să aibă o viziune clară a efectelor adverse constatate pe teritoriul lor,
- să pună la dispoziția populației aceste informații în propria limbă, cum este deja 

cazul Marii Britanii și Olandei.
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 Consumatorii și personalul medical ar trebui, de asemenea, să aibă acces deplin la 
baza centrală europeană de date EUDRAV, pentru a evita reapariția unor reacții 
adverse la medicamente, care pot fi evitate prin facilitarea accesului la informații 
validate. Aceasta reprezintă un mijloc eficient de a remedia inegalitățile în materie de 
informare care există între statele membre  cu privire la reacțiile adverse la 
medicamente .  Accesul public la Eudravigilance este necesar pentru a restabili 
încrederea cetățenilor în capacitatea autorităților din domeniul sănătății de a proteja 
sănătatea publică.

 Utilizarea formatului web pentru raportare ar trebui completată cu alte instrumente, 
precum poșta electronică, faxul și telefonul, cum este cazul în SUA și Marea Britanie, 
pentru a evita excluderea persoanelor care nu au acces la internet sau care nu pot folosi 
internetul, îmbunătățind astfel raportarea făcută de pacienți.

 Toate rapoartele de evaluare privind un medicament realizate în cadrul sistemelor 
naționale și europene de farmacovigilență ar trebui făcute publice.  Când este în joc un 
interes public major, așa cum este cazul datelor privind farmacovigilența, transparența 
totală trebuie întotdeauna garantată.

 Finanțarea sistemelor de farmacovigilență ar trebui să rămână publică, ca o 
recunoaștere a responsabilității autorităților publice de a proteja populația și pentru a 
garanta independența acestora.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale și 
pacienților identificarea cu ușurință a 
informațiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului și 
prospectul ar trebui să conțină o rubrică 
specială privind informațiile esențiale 
referitoare la medicament, precum și 
informații privind minimizarea riscurilor 
și maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

eliminat



PA\799721RO.doc 5/19 PE431.039v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive și în urma 
consultărilor cu organizațiile de pacienți 
și consumatori, de medici și de farmaciști, 
statele membre și alte părți interesate, 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare privind 
lizibilitatea rezumatelor caracteristicilor 
produsului și a prospectelor însoțitoare, 
precum și valoarea acestora pentru 
publicul larg și personalul medical. În 
urma unei analize a datelor de mai sus și 
dacă este necesar, Comisia prezintă 
propuneri vizând îmbunătățirea 
prezentării și conținutului rezumatelor 
caracteristicilor produselor și a 
prospectelor însoțitoare, pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
folositoare de informare pentru publicul 
larg și personalul medical.

Or. en

Justificare

Adesea, prospectele medicamentelor nu sunt clare și ușor de înțeles pentru consumatori. 
Comisiei Europene îi revine datoria de a prezenta propuneri discutate în mod amănunțit cu 
toate părțile interesate.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacțiilor adverse suspectate, titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață și 
statele membre ar trebui să raporteze 
aceste reacții adverse numai către baza de 
date comunitară în materie de 
farmacovigilență și către rețeaua de 
prelucrare a datelor menționată la articolul 
57 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 (denumită în continuare 
„baza de date Eudravigilance”).

(18) Pentru a simplifica raportarea 
reacțiilor adverse suspectate, titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață și 
statele membre ar trebui să raporteze aceste 
reacții adverse numai statelor membre, iar 
statele membre ar trebui să raporteze 
aceste reacții direct către baza de date 
comunitară în materie de farmacovigilență 
și către rețeaua de prelucrare a datelor 
menționată la articolul 57 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”). Orice schimbare în 
baza națională de date ar trebui imediat și 
în mod automat reflectată în baza de date 
Eudravigilance. Baza de date 
Eudravigilance și baza națională de date 
ar trebui să fie pe deplin interoperabile.

Or. en

Justificare

Numai raportarea indirectă a reacțiilor adverse efectuată de pacienți, personalul medical și 
titularii autorizațiilor de introducere pe piață către autorităților naționale competente 
garantează calitatea datelor în sistemul Eudravigilance. Astfel se poate beneficia din 
competența acestora și recunoaște responsabilitatea lor în termeni de protecție a sănătății 
publice, la nivel național și european.

Cu toate acestea, este esențial ca pacienții să aibă acces direct la datele din baza de date 
Eudravigilance. Aceasta garantează accesul ușor la informațiile de interes public și 
diseminarea rapidă a acestora.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1 și 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date2.
 Pentru a identifica, evalua, înțelege și 
preveni reacțiile adverse, pentru a stabili 
și aplica măsurile necesare pentru 
reducerea riscurilor și a obține  avantaje 
mai mari din utilizarea produselor 
medicinale în scopul protejării sănătății 
publice, ar trebui să fie posibilă 
prelucrarea datelor personale în cadrul 
sistemului Eudravigilance, respectându-
se, în același timp, legislația UE privind 
protecția datelor.
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justificare

Procesarea datelor personale ale utilizatorilor de medicamente, care are loc în câteva etape 
ale procesului de farmacovigilență, ar trebui să se desfășoare în conformitate cu principiile 
de protecție a datelor prevăzute de Directiva 95/46/CE.
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Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol 21a: eliminat

„Articolul 21a

O autorizație de introducere pe piață 
poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii 
uneia sau mai multora din următoarele 
condiții:

(1) adoptarea anumitor măsuri în 
vederea utilizării în siguranță a 
medicamentului inclus în sistemul de 
gestionare a riscurilor;

(2) efectuarea de studii de siguranță 
post-autorizare;

(3) îndeplinirea unor cerințe mai 
stricte decât cele menționate la titlul IX în 
ceea ce privește înregistrarea și 
raportarea reacțiilor adverse;
(4) orice alte condiții sau restricții cu 
privire la utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului.

Autorizațiile de introducere pe piață 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condițiilor. “

Or. en

Justificare

Prezentul articol nu prezintă valoare adăugată. În cazul pacienților fără alternative de 
tratament (virus HIV rezistent la numeroase medicamente, forme incurabile de cancer sau în 
care tratamentele la dispoziție dau rezultate mediocre) există deja dispoziții la nivel european 
și la nivel de stat membru privind accelerarea procedurilor de autorizare a comercializării.  
Prezentul articol ar putea duce la generalizarea procedurilor simplificate sau accelerate de 
autorizare a comercializării chiar și în cazuri în care nu există o necesitate medicală care nu 
poate fi satisfăcută. 
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a). Ordinele de zi detaliate ale 
reuniunilor grupurilor de coordonare 
trebuie făcute publice cel târziu o zi 
înainte de desfășurarea reuniunilor.  
Procesele-verbale ale reuniunilor 
grupurilor de coordonare, însoțite de 
deciziile luate și de detalii și explicații 
legate de procesul de votare, inclusiv 
opiniile minoritare, trebuie să fie 
accesibile public în cursul lunii care 
urmează reuniunii.

Or. en

Justificare

Procesul de luare al deciziilor în domeniul farmacovigilenței ar trebui să fie complet 
transparent pentru a garanta informarea deplină a tuturor părților interesate, în special 
pentru a restabili încrederea pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților 
sanitare.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) se introduce următoarea literă 
(aa):
“(aa) un rezumat al informațiilor 
esențiale necesare utilizării în siguranță și 
eficiente a medicamentului;”
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(b) se adaugă paragrafele al doilea și 
al treilea următoare:
„Informațiile menționate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuță încadrată de un chenar negru. 
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu 
caractere aldine și trebuie precedat de 
simbolul și de textul „Informație nouă”.
Pentru medicamentele incluse pe lista 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea mențiune 
suplimentară: Toate reacțiile adverse 
suspectate trebuie raportate către 
<numele și adresa internet a autorității 
competente naționale >.”

Or. en

Justificare

Rezumatul propus al informațiilor esențiale cu privire la utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentelor ar trebui respins deoarece noțiunea de „informații esențiale” este 
înșelătoare și ar putea fi înțeleasă greșit.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

“(g) „rezumatul informațiilor esențiale 
necesare utilizării în siguranță și eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) și la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”.”

Or. en

Justificare



PE431.039v01-00 12/19 PA\799721RO.doc

RO

Rezumatul propus al informațiilor esențiale cu privire la utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentelor ar trebui respins, deoarece noțiunea de „informații esențiale” este
înșelătoare și ar putea fi înțeleasă greșit.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre: Statele membre:
(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciștii și alte cadre 
medicale să raporteze reacțiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
națională sau către titularul autorizației de 
introducere pe piață;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienții, medicii, spitalele, 
farmaciștii și alte cadre medicale să 
raporteze reacțiile adverse suspectate către 
autoritatea competentă națională;

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale au datoria de a garanta calitatea și monitorizarea critică a tuturor 
datelor cu caracter pertinent.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) se asigură că publicul este informat 
la timp cu privire la preocupările de 
farmacovigilență legate de utilizarea unui 
medicament;

Or. en

Justificare

Datele privind farmacovigilența ar trebui să parvină cât mai rapid personalului medical și 
pacienților, pentru aplicarea principiului precauției.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) se asigură că informațiile cu privire 
la reacțiile adverse la medicamente sunt 
făcute publice rapid.

Or. en

Justificare

Datele privind farmacovigilența ar trebui să parvină cât mai rapid personalului medical și 
pacienților, pentru aplicarea principiului precauției.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu împiedică colectarea 
de taxe de la titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață în vederea efectuării 
acestor activități de către autoritățile 
competente naționale.

eliminat

Or. en

Justificare

Autoritățile publice sunt responsabile pentru finanțarea farmacovigilenței, deoarece au 
responsabilitatea de a proteja sănătatea publică și și-au asumat răspunderea de a acorda 
autorizații.
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Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) ordinele de zi și procesele verbale 
detaliate ale Comitetului consultativ 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență și ale grupului de 
coordonare.

Or. en

Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, către baza de date și rețeaua 
informatică menționată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informații cu privire la 
toate reacțiile adverse suspectate grave 
care au loc în Comunitate și în țări terțe, 
în termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 
în cauză a luat cunoștință de eveniment.

Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață transmit autorităților naționale 
competente, în format electronic, 
informații cu privire la toate reacțiile 
adverse constatate pe teritoriul lor, în 
termen de 15 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoștință de 
eveniment.

Or. en
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Justificare

Deținătorii de autorizații de comercializare au datoria de a transfera informațiile cât mai 
rapid către autoritățile naționale, pentru ca acestea să aibă o viziune clară asupra efectelor 
adverse constatate pe teritoriul lor și să ia deciziile care se impun pentru protejarea sănătății 
publice, fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu principiul precauției.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informații cu privire la 
toate reacțiile adverse suspectate care nu 
sunt grave și care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoștință de 
eveniment.

Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață sunt obligați să transmită, în format 
electronic, autorităților naționale 
competente, informații cu privire la toate 
reacțiile adverse suspectate care nu sunt 
grave.

Or. en

Justificare

Deținătorii de autorizații de comercializare au datoria de a transfera informațiile cât mai 
rapid către autoritățile naționale, pentru ca acestea să aibă o viziune clară asupra efectelor 
adverse constatate pe teritoriul lor și să ia deciziile care se impun pentru protejarea sănătății 
publice, fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu principiul precauției.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre consultă rapoartele 4. Autoritățile competente ale statelor
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privind reacțiile adverse prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance și evaluează 
calitatea datelor primite din partea 
titularilor autorizațiilor de introducere pe 
piață. După caz, acestea implică pacienții și 
cadrele medicale în monitorizarea oricăror 
rapoarte pe care le primesc și solicită
titularilor autorizațiilor de introducere pe 
piață să asigure monitorizarea acestor 
rapoarte. Titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață sunt obligați să 
adreseze o notificare către baza de date 
Eudravigilance cu privire la orice 
informație primită.

membre consultă rapoartele privind 
reacțiile adverse prin intermediul bazei de 
date Eudravigilance și evaluează calitatea 
datelor primite din partea titularilor 
autorizațiilor de introducere pe piață. După 
caz, acestea implică pacienții și cadrele 
medicale în monitorizarea oricăror rapoarte 
pe care le primesc și asigură monitorizarea 
acestui tip de rapoarte. Titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață 
adresează o notificare către autoritățile 
competente cu privire la orice informație 
primită.

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale au datoria de a garanta calitatea și monitorizarea critică a tuturor 
datelor cu caracter pertinent.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre și publicul larg pot 
accesa rapoarte cu privire la reacțiile 
adverse constatate în alte state membre 
prin intermediul bazei de date 
Eudravigilance.

Or. en

Justificare

Baza europeană de date de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparentă pentru a 
oferi informații la timp tuturor părților interesate, precum și pacienților.  Aceasta reprezintă, 
de asemenea, o modalitate eficientă de abordare a inegalităților dintre statele membre din 
domeniul informării cu privire la reacțiile adverse la medicamente. 
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Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre înregistrează toate 
reacțiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoștință de cadrele medicale și de 
pacienți.

(1) Statele membre înregistrează toate 
reacțiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoștință de cadrele medicale, spitale și 
de pacienți, titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață, precum și de 
programele de raportare a erorilor 
medicale și de prevenire.

Statele membre se asigură că aceste reacții 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naționale privind
siguranța medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacții 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naționale și a altor 
mijloace adecvate..

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale au datoria de a garanta calitatea și monitorizarea critică a tuturor 
datelor cu caracter pertinent.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107e – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La următoarea sa reuniune după 
încheierea perioadei stabilite la alineatul 
(2) pentru prezentarea de observații de 
către titularul autorizației de introducere pe 
piață, Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări, ținând 

(3) La următoarea sa reuniune după 
încheierea perioadei stabilite la alineatul 
(2) pentru prezentarea de observații de 
către titularul autorizației de introducere pe 
piață, Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilență adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări.
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cont de orice observații prezentate în 
conformitate cu alineatul respectiv.

Acest raport de evaluare este imediat 
publicat prin intermediul portalului 
internet european privind siguranța 
medicamentelor.

Or. en

Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107f

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma evaluării rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța, autoritățile 
competente naționale examinează 
oportunitatea luării de măsuri în ceea ce 
privește termenii autorizației de 
introducere pe piață referitoare la 
medicamentul în cauză. 

Autoritățile naționale competente
examinează oportunitatea luării de măsuri 
în ceea ce privește termenii autorizației de 
introducere pe piață referitoare la 
medicamentul în cauză. 

Ele pot decide să mențină, să modifice, să 
suspende sau, după caz, să revoce 
autorizația de introducere pe piață.

Ele pot decide să mențină, să modifice, să 
suspende sau, după caz, să revoce 
autorizația de introducere pe piață.

Aceste decizii sunt făcute imediat publice.  
În cazul modificării unei autorizații de 
introducere pe piață din motive legate de 
farmacovigilență, autoritățile competente 
naționale sau statul membru în cauză 
publică imediat un raport actualizat de 
evaluare a medicamentului în cauză sau 
un raport detaliat cu privire la 
modificarea efectuată.

Or. en
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Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107m

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția face publice recomandările, 
avizele și deciziile menționate la articolele 
107b-107l prin intermediul portalului 
internet european privind siguranța 
medicamentelor.

Agenția face publice rapoartele periodice 
cu privire la siguranța medicamentelor, 
rapoartele științifice de evaluare a  
raportului avantaje/riscuri al 
medicamentului, recomandările, avizele și 
deciziile menționate la articolele 107b-107l 
prin intermediul portalului internet 
european privind siguranța 
medicamentelor.

Or. en

Justificare

Sistemul de farmacovigilență ar trebui să fie complet transparent pentru a garanta 
informarea deplină a tuturor părților interesate, în special pentru a restabili încrederea 
pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare.


