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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Medicamentele contribuie în mod considerabil la sănătatea cetățenilor Uniunii Europene. 
Totuși, acestea pot să aibă și efecte adverse, ducând la aproximativ 5% din totalul 
spitalizărilor conform Comisiei Europene (subraportarea nu permite însă evaluări exacte). 
Cazul medicamentului rofecoxib (Vioxx), un antiinflamator care a fost retras de pe piață în 
2004 din cauza riscurilor cardiovasculare crescute (mai mult de 30 000 de atacuri cerebrale 
estimate în SUA, dintre care unele au fost fatale) a atras atenția asupra necesității de a întări 
farmacovigilența.

Farmacovigilența reprezintă procesul și știința monitorizării siguranței medicamentelor, 
inclusiv colectarea și gestionarea datelor privind siguranța medicamentelor, evaluarea datelor 
respective pentru a se detecta prezența unei probleme legate de siguranță, acțiunile de 
remediere a acesteia, inclusiv informarea cu privire la problema în cauză, precum și evaluarea 
procedurii folosite și a rezultatelor obținute.

În ceea ce privește medicamentele autorizate la nivel central, procedura de farmacovigilență 
este stabilită în Regulamentul (CE) nr. 726/2004. În ceea ce privește medicamentele 
autorizate la nivel național, procedura este stabilită în Directiva 2001/83. Prezentul aviz se 
referă doar la modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

Comisia dorește să îmbunătățească sistemul actual de farmacovigilență prin clarificarea 
rolurilor diferitelor părți implicate, simplificarea procedurilor, printr-o transparență și 
comunicare sporită, printr-o colectare de date și proceduri de evaluare mai bune, o mai mare 
implicare a părților interesate și stabilirea de bune practici.

Cu toate că raportorul pentru aviz salută propunerea, consideră că este loc pentru îmbunătățiri 
ulterioare, în principal în ceea ce privește protecția consumatorilor, transparența și protecția 
datelor. Astfel, acesta propune adoptarea unor amendamente, după cum urmează:

 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 în Directiva 95/46/CE.

 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. 

 Sesizările pacienților pot aduce o nouă contribuție la înțelegerea reacțiilor adverse la 
medicamente, ca în cazul paroxetinei (Deroxat/Seroxat), un antidepresiv despre care s-
a aflat grație sesizărilor pacienților că sporea riscul de suicid și că provoca un sindrom 
de dependență (senzații de șoc electric la nivelul capului) dacă pacienții doreau să își 
întrerupă tratamentul. 

 Consumatorii ar trebui să raporteze direct autorităților naționale. Sistemele 
descentralizate de raportare, în care comunicarea tuturor reacțiilor adverse la 
medicamente (raportate de pacienți, cadre medicale și companii farmaceutice) către 
baza de date europeană este coordonată la nivel național, sporesc siguranța protecției 
datelor și garantează calitatea datelor înregistrate la nivel european. De asemenea, 
proximitatea permite autorităților sanitare naționale:
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- să verifice rapoartele în vederea adăugării de informații valoroase prin aplicarea 
expertizei lor specifice, 

- să aibă o imagine clară a efectelor adverse care apar pe teritoriul lor, 
- să pună aceste informații la dispoziția populației statului lor în propria limbă (așa 

cum procedează deja Regatul Unit și Țările de Jos). 
 De asemenea, consumatorii și cadrele medicale ar trebui să aibă acces deplin la baza 

centrală europeană de date Eudravigilance pentru a se preveni repetarea reacțiilor 
adverse la medicamente, reacții care ar putea fi preîntâmpinate prin facilitarea 
accesului la informațiile validate. Aceasta reprezintă o modalitate eficientă de 
abordare a inegalităților dintre statele membre din domeniul informării cu privire la 
reacțiile adverse la medicamente.  Accesul public la Eudravigilance este necesar 
pentru a restabili încrederea cetățenilor în capacitatea autorităților sanitare de a proteja 
sănătatea publică.

 Pe lângă internet ar trebui utilizate și alte mijloace de raportare, cum ar fi poșta, faxul 
și telefonul, astfel cum este cazul în SUA și în Regatul Unit, pentru a nu exclude pe 
cei care nu au acces la internet sau nu îl pot folosi și a îmbunătăți raportarea de către 
pacienți. 

 Toate rapoartele de evaluare cu privire la un medicament din cadrul sistemelor de 
farmacovigilență de la nivel național și european ar trebui să stea la dispoziția 
publicului. Când este vorba de un interes public superior, ca în cazul datelor de 
farmacovigilență, divulgarea completă trebuie garantată întotdeauna.

 Finanțarea sistemelor de farmacovigilență ar trebui să rămână publică atât ca o 
recunoaștere a responsabilității autorităților publice de a-și proteja populațiile, cât și 
pentru a garanta independența lor.

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 regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre, Agenția și Comisia au un acces 
nerestricționat la baza de date 
Eudravigilance. Titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață au acces limitat la 
baza de date, în măsura în care este 
necesar pentru ca ei să respecte obligațiile 

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre, Agenția și Comisia au un acces 
nerestricționat la baza de date 
Eudravigilance. Titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață, cadrele medicale și 
publicul au acces la baza de date,
garantându-se protecția datelor 
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privind farmacovigilența. personale.

Agenția se asigură că personalul medico-
sanitar și publicul dispun de niveluri de 
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecția datelor 
personale fiind garantată.
Datele conținute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziția 
publicului într-un format agregat și sunt 
însoțite de explicații privind modul de 
interpretare a datelor.

Datele conținute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziția 
publicului într-un format agregat și sunt 
însoțite de explicații privind modul de 
interpretare a datelor.

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 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Publicul poate solicita rapoarte 
conținute în baza de date Eudravigilance 
privind reacții adverse observate în cazuri 
specifice. Rapoartele respective se 
furnizează în termen de 90 de zile de către 
agenție sau de către autoritatea națională 
competentă din țara din care provine 
cererea, cu excepția cazului în care 
transmiterea datelor confidențiale ar 
putea compromite anonimatul 
persoanelor care fac obiectul rapoartelor.

(3) Publicul poate solicita rapoarte 
conținute în baza de date Eudravigilance 
privind reacții adverse observate în cazuri 
specifice. Rapoartele respective se 
furnizează în termen de 90 de zile de către 
agenție sau de către autoritatea națională 
competentă din țara din care provine 
cererea, garantându-se protecția datelor 
personale.

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 
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pacienților și a cetățenilor în responsabilitatea autorităților sanitare. Dispozițiile privind 
protecția datelor ar trebui respectate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) un rezumat al fiecărei reuniuni a 
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) și (aa) din prezentul 
regulament și a grupului de coordonare în 
ceea ce privește activitățile de 
farmacovigilență;

(2) un proces-verbal detaliat al fiecărei 
reuniuni a comitetelor precizate la articolul 
56 alineatul (1) literele (a) și (aa) din 
prezentul regulament și a grupului de 
coordonare în ceea ce privește activitățile 
de farmacovigilență;

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 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul 1 al 
prezentului articol, Comitetul consultativ 
pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență face recomandări privind 
modificarea, suspendarea sau revocarea 
autorizației de introducere pe piață,
Comitetul pentru medicamente de uz 
uman adoptă un aviz care ia în 
considerare recomandarea, iar Comisia 
adoptă o decizie în conformitate cu 

(2) În cazul în care, în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul (1) al 
prezentului articol, Comitetul consultativ 
pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență adoptă un aviz privind 
modificarea, suspendarea sau revocarea 
autorizației de introducere pe piață, 
Comisia adoptă o decizie în conformitate 
cu articolul 10.
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articolul 10.

Avizul respectiv al Comitetului consultativ 
pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență și decizia Comisiei se 
pun la dispoziția publicului fără 
întârziere.

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 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Veniturile Agenției constau dintr-o 
contribuție a Comunității și din taxele 
achitate de întreprinderi pentru obținerea și 
gestionarea autorizațiilor comunitare de 
introducere pe piață, precum și pentru alte 
servicii furnizate de Agenție sau de grupul 
de coordonare în ceea ce privește 
îndeplinirea sarcinilor acestuia în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l și 107r din Directiva 
2001/83/CE.”

„Veniturile Agenției constau dintr-o 
contribuție a Comunității și din taxele 
achitate de întreprinderi pentru obținerea și 
gestionarea autorizațiilor comunitare de 
introducere pe piață, precum și pentru alte 
servicii furnizate de Agenție sau de grupul 
de coordonare în ceea ce privește 
îndeplinirea sarcinilor acestuia în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l și 107r din Directiva 
2001/83/CE, precum și cu articolul 28b 
din prezentul regulament. Parlamentul 
European și Consiliul (denumite în 
continuare «autoritatea bugetară») 
reexaminează, când este necesar, nivelul 
contribuției comunitare pe baza evaluării 
necesarului și ținând seama de nivelul 
taxelor.”

Or. en
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Justificare

Agenția trebuie să dispună de contribuții financiare suficiente pentru a putea să-și 
îndeplinească sarcinile importante.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

“(4) Activitățile legate de farmacovigilență, 
de funcționarea rețelelor de comunicații și 
de supravegherea pieței se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administrație, în scopul garantării 
independenței Agenției. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizației de 
introducere pe piață pentru efectuarea 
activităților respective de către Agenție.”

“(4) Activitățile legate de farmacovigilență, 
de funcționarea rețelelor de comunicații și 
de supravegherea pieței beneficiază de 
finanțare publică corespunzătoare 
sarcinii încredințate.”

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.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererea de includere a unui rezumat 
al informațiilor de bază necesare pentru 
utilizarea medicamentului în siguranță și 
eficient în rezumatul caracteristicilor 
produsului și în prospectul însoțitor, 
prevăzut la articolul 11 litera 3a și la 

eliminat
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articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din 
Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) literele (a) și (d) din regulamentul 
menționat, se aplică în cazul unei 
autorizații de introducere pe piață 
eliberate înainte de data stabilită la 
articolul 3 al doilea alineat din prezentul 
regulament, începând cu prima din 
următoarele două date: data prelungirii 
autorizației sau trei ani de la data stabilită 
la articolul 3 al doilea alineat din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este consistent cu amendamentul raportorului la articolul 11 punctul 
3a și la articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din Directiva 2001/83/CE. 


