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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele politice generale ale propunerilor de modificare a Directivei 2001/83/CE şi a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 sunt conforme cu obiectivele globale care urmăresc 
garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne a medicamentelor de uz uman şi mai 
buna protejare a sănătăţii cetăţenilor UE. În acest sens, propunerile urmăresc în special 
crearea unui cadru clar pentru furnizarea de informaţii către publicul larg cu privire la 
medicamentele care se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală, cu scopul de a 
încuraja utilizarea raţională a medicamentelor în cauză. Prin aceste propuneri se asigură că 
interdicţia privind publicitatea directă către consumatori în cazul medicamentelor eliberate 
numai pe bază de prescripţie medicală se aplică în continuare.

Aceste obiective se vor realiza prin intermediul următoarelor măsuri:

• asigurarea unei calităţi superioare a informaţiilor furnizate prin aplicarea coerentă a 
unor standarde clar definite la nivel comunitar;
• oferirea posibilităţii de a furniza informaţii prin canale care se adresează nevoilor şi 
capacităţilor unor tipuri diferite de pacienţi;

• permiterea furnizării de către titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă a unor 
informaţii obiective, uşor de înţeles şi fără caracter publicitar privind beneficiile şi riscurile 
medicamentelor în cauză;

• asigurarea măsurilor de monitorizare şi punere în aplicare care garantează respectarea 
de către furnizorii de informaţii a criteriilor calitative, evitând, totodată, birocraţia inutilă.

Cu privire la fiecare obiectiv în parte:

Comisia a recunoscut faptul că pacienţii sunt din ce în ce mai interesaţi de propria sănătate şi 
doresc să se implice tot mai mult în procesele legate de sănătate. Aşadar, un tratament optim 
este posibil doar dacă pacienţii au acces la informaţii despre medicamentele care le sunt 
administrate, pentru a putea lua decizii în cunoştinţă de cauză şi pentru a încuraja folosirea 
raţională a medicamentelor. Raportorul este de acord cu Comisia în ceea ce priveşte faptul că 
o acţiune la nivel comunitar cu privire la furnizarea de informaţii pacienţilor ar putea influenţa 
în mod pozitiv sănătatea publică. În plus, acesta ar dori să sublinieze faptul că informaţiile 
privind medicamentele eliberate numai pe bază de prescripţie medicală, care să corespundă 
necesităţilor şi aşteptărilor pacienţilor, poate promova aspectul preventiv.

Cert este însă, că, în prezent, informaţiile puse la dispoziţie în Uniunea Europeană privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de prescripţie medicală sunt insuficiente şi nu mai 
sunt de actualitate. Accesul la informaţii depinde de capacitatea cetăţeanului de a folosi 
internetul, precum şi de limbile străine pe care acesta le stăpâneşte.

La toate acestea se adaugă şi faptul că, din cauza lipsei unor condiţii uniforme privind 
conţinutul informaţiilor, normele şi practicile referitoare la informaţiile care pot fi puse la 
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dispoziţie variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Din acest motiv, accesul 
la informaţiile privind medicamentele este inegal.

Este deosebit de important în prezent să se ia măsuri în acest domeniu, deoarece progresele 
tehnologice îi facilitează cetăţeanului accesul la informaţii pe internet, dar în acelaşi timp 
acesta este expus în mod inconştient la publicitatea din întreaga lume şi implicit la informaţii 
insuficiente şi care îl pot induce în eroare. Din acest motiv, raportorul consideră necesar ca 
această situaţie să se schimbe şi cetăţenii europeni să dispună de informaţii obiective şi fără 
caracter publicitar, conforme cu normele UE. Prin intermediul informaţiilor certificate, 
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a asigura o contragreutate informaţională 
pentru publicitatea care circulă pe internet şi care poate induce consumatorul în eroare.

În acest sens, trebuie să se pună accentul mai ales pe prospectul produsului. Informaţiile din 
prospect trebuie astfel concepute încât să fie pe înţelesul tuturor cetăţenilor. Acest lucru este 
deosebit de important, dat fiind faptul că forma actuală a prospectelor este inadecvată, 
deoarece îl pot speria pe pacient şi îl pot determina să întrerupă tratamentul. În esenţă, 
propunerea Comisiei are drept obiectiv modificarea prospectului.

Raportorul doreşte să sublinieze încă o dată faptul că interdicţia privind publicitatea directă 
către consumatori în cazul medicamentelor eliberate numai pe bază de prescripţie medicală ar 
trebui menţinută. De asemenea, acesta susţine că, pentru publicul larg, autorităţile de 
reglementare ale statelor membre şi profesioniştii din domeniul sănătăţii constituie în 
continuare surse importate pentru furnizarea de informaţii privind medicamentele, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă reprezentând în acelaşi timp însă o sursă valoroasă 
pentru furnizarea de informaţii fără caracter publicitar cu privire la medicamente.

Raportorul este conştient de faptul că sunt necesare sisteme de monitorizare pentru garantarea 
respectării unor standarde calitative uniforme, astfel încât informaţiile furnizate să nu aibă un 
caracter publicitar şi să fie de o calitate superioară.

În consecinţă, salută propunerea Comisiei care lasă la alegerea statelor membre decizia cu 
privire la cele mai potrivite mecanisme de monitorizare, dar stabileşte o regulă generală 
conform căreia monitorizarea trebuie să aibă loc după difuzarea informaţiei, pentru că aceasta 
este cea mai eficientă abordare şi nu necesită formalităţi excesive.  

În mod deosebit, raportorul pentru aviz consideră că sunt necesare îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte finanţarea EMEA, temă abordată şi în cadrul amendamentelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 20 decembrie 2007, Comisia a 
prezentat Parlamentului European şi 
Consiliului o comunicare privind „Raportul 
privind practicile actuale în furnizarea către 
pacienţi de informaţii referitoare la 
medicamente”. Raportul concluzionează că 
statele membre au adoptat norme şi practici 
divergente referitoare la furnizarea de 
informaţii, ceea ce a dus la un acces inegal 
al pacienţilor şi al publicului larg la 
informaţiile privind medicamentele.
Experienţa acumulată din aplicarea 
cadrului legislativ actual a scos în evidenţă 
şi anumite disparităţi în interpretarea 
normelor comunitare privind publicitatea, 
precum şi între modalităţile de furnizare a 
informaţiilor la nivel naţional.

(1) La 20 decembrie 2007, Comisia a 
prezentat Parlamentului European şi 
Consiliului o comunicare privind „Raportul 
privind practicile actuale în furnizarea către 
pacienţi de informaţii referitoare la 
medicamente”. Raportul concluzionează că 
statele membre au adoptat norme şi practici 
divergente referitoare la furnizarea de 
informaţii, ceea ce a dus la un acces inegal 
al pacienţilor şi al publicului larg la 
informaţiile privind medicamentele.
Experienţa acumulată din aplicarea 
cadrului legislativ actual a scos în evidenţă 
şi anumite disparităţi în interpretarea 
normelor comunitare privind publicitatea, 
precum şi între modalităţile de furnizare a 
informaţiilor la nivel naţional, 
demonstrând necesitatea urgentă de a 
face o distincţie clară între publicitate şi 
informare.

Justificare

Lipsa unei distincţii clare între informare şi publicitate duce la denaturări ale accesului la 
informaţii în UE, iar cetăţenii se bazează pe aceste interpretări diferite, mai mult sau mai 
puţin restrictive, ale statelor membre în ceea ce priveşte definirea a ceea ce se consideră a fi 
publicitate sau nu.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
anumite tipuri de informaţii sunt supuse 
controlului de către autorităţile naţionale 
competente ale statelor membre înainte de 
difuzare. Această categorie include 
informaţiile privind studiile ştiinţifice 
observaţionale sau măsurile asociate 

(4) Directiva 2001/83/CE prevede că 
anumite tipuri de informaţii sunt supuse 
controlului de către autorităţile naţionale 
competente ale statelor membre înainte de 
difuzare. Această categorie include 
informaţiile privind studiile ştiinţifice 
observaţionale experimentale sau măsurile 
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prevenirii şi tratamentului medical sau 
informaţiile care prezintă medicamentul în 
contextul afecţiunii ce urmează a fi 
prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informaţii 
să fie controlate în prealabil de Agenţia 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenţia”).

asociate prevenirii şi tratamentului medical 
sau informaţiile care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii ce 
urmează a fi prevenită sau tratată. În cazul 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
temeiul titlului II din Regulamentul (CE) 
Nr. 726/2004 ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, ca anumite tipuri de informaţii 
să fie controlate în prealabil de Agenţia 
Europeană pentru Medicamente (denumită 
în continuare „Agenţia”), aceasta 
monitorizând măsurile care urmează a fi 
luate de producător după informarea cu 
privire la reacţii adverse şi asigurând, de 
asemenea, actualizarea fără întârziere a 
materialului informativ.

Justificare

Este important să se ţină seama de faptul că, după redactarea rapoartelor referitoare la 
riscurile prevăzute la articolele 24-26 din regulament, este necesară monitorizarea 
îndeaproape a evoluţiei ulterioare a procesului, incluzând, în special, rezultatele evaluării 
ştiinţifice observaţionale privind utilizarea medicamentelor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care se constată că 
costurile suplimentare suportate de 
Agenţie ca urmare a verificării prealabile 
a anumitor tipuri de informaţii în
conformitate cu cerinţele prezentului 
regulament nu sunt acoperite de taxele 
percepute de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă, ar trebui să se 
efectueze o verificare a contribuţiei 
Uniunii Europene la bugetul Agenţiei. La 
nivelul statelor membre ar trebui să se 
urmărească, în mod similar, o adaptare a 
contribuţiei din partea Uniunii Europene.
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Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prin derogare de la articolul 100g 
alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE, 
informaţiile privind medicamentul la care 
se face referire la articolul 100b litera (d) 
din directiva susmenţionată se controlează 
de către Agenţie înainte de a fi publicate, 
cu excepţia cazurilor în care aceste 
informaţii se găsesc pe un site internet, 
iar controlul conţinutului acestuia este 
responsabilitatea unui stat membru în 
temeiul articolului 100h din Directiva 
2001/83/CE.

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte să asigure coerenţa cu articolul 100h din Directiva 
2001/83/CE.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenţia poate formula obiecţii la adresa 
informaţiilor furnizate sau a unor părţi ale 
respectivelor informaţii, pentru motive 
legate de nerespectarea dispoziţiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 60 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenţia nu emite nicio 
obiecţie în termen de 60 de zile, 
informaţiile sunt considerate acceptate şi 
pot fi publicate.

(3) Agenţia poate formula obiecţii la adresa 
informaţiilor furnizate sau a unor părţi ale 
respectivelor informaţii, pentru motive 
legate de nerespectarea dispoziţiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 120 de zile de la primirea notificării, 
motivându-şi decizia în mod 
corespunzător. În cazul în care Agenţia nu 
emite nicio obiecţie în termen de 120 de 
zile, informaţiile sunt considerate acceptate 
şi pot fi publicate.
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Justificare

Prin motivarea deciziei sale, Agenţia Europeană pentru Medicamente va asigura o mai mare 
transparenţă şi eficacitate a procesului de elaborare a informaţiilor. Prelungirea termenului 
de acceptare tacită a informaţiilor de la 60 la 120 de zile are ca scop să-i ofere Agenţiei 
condiţii mai bune pentru a-şi motiva clar decizia.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Agenţia are obiecţii 
legate de informaţiile furnizate, iar 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă consideră că obiecţiile nu sunt 
justificate, Agenţia permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, la 
cererea acestuia, să furnizeze informaţii 
suplimentare, în scris şi/sau sub forma 
unei audieri organizate în termen de 30 de 
zile lucrătoare de la primirea cererii 
respective de către Agenţie. Agenţia 
comunică răspunsul său titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă în 
termen de 30 de zile lucrătoare.

Justificare

Acest amendament urmăreşte sporirea eficienţei şi transparenţei procesului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 57 alineatul (1) al doilea 
paragraf, litera (l) se înlocuieşte cu 
următorul text:
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(l) creează o bază de date a 
medicamentelor, care urmează să fie 
accesibilă publicului larg în toate limbile 
oficiale ale UE şi se asigură că aceasta 
este actualizată şi gestionată 
independent de interesele comerciale ale 
companiilor farmaceutice; baza de date 
facilitează căutarea informaţiilor deja 
autorizate pentru prospecte însoţitoare;
aceasta include o secţiune privind 
medicamentele autorizate pentru 
tratamentul copiilor; informaţiile 
furnizate publicului sunt formulate într-
o formă accesibilă şi uşor de înţeles, 
pentru un public care nu este specialist în 
domeniu;

Justificare

Consolidarea rolului Agenţiei în materie de informare a publicului cu privire la 
medicamentele eliberate pe bază de prescripţie medicală este esenţială pentru furnizarea de 
informaţii de calitate, accesibile tuturor cetăţenilor în aceeaşi măsură. Gestionarea bazei de 
date a informaţiilor destinate publicului trebuie să respecte anumite criterii de exceptare în 
ceea ce priveşte informaţiile respective.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 57, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(2) Baza de date prevăzută la alineatul 
(1) litera (l) include rezumatele 
caracteristicilor produsului, prospectul 
însoţitor pentru pacient sau utilizator şi 
informaţiile de pe etichetă. Baza de date 
este realizată în etape, prioritare fiind 
medicamentele autorizate conform 
prezentului regulament şi cele autorizate 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE 
titlul III capitolul 4 şi, respectiv, 
Directiva 2001/82/CE. Ulterior, baza de 
date se extinde pentru a include toate 
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medicamentele introduse pe piaţa 
comunitară. Baza de date respectivă 
trebuie promovată în mod activ pentru 
cetăţenii europeni.
După caz, baza de date cuprinde, de 
asemenea, trimiteri la datele privind 
studiile clinice în curs de desfăşurare sau 
deja încheiate, care se află în baza de 
date privind studiile clinice prevăzută de 
Directiva 2001/20/CE articolul 11.
Comisia emite, în consultare cu statele 
membre, orientări privind câmpurile de 
date care ar putea fi incluse şi care pot fi 
accesibile publicului.
Informaţiile comunicate de titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă şi 
aprobate de autorităţile naţionale trebuie 
transmise de acestea Agenţiei şi introduse 
în baza de date accesibilă publicului.

Justificare

Baza de date ar trebui să fie o sursă privilegiată de informaţii obiective oferite publicului. În 
acest scop, statele membre, Comisia şi Agenţia ar trebui să facă tot posibilul pentru a asigura 
utilizarea efectivă a acesteia.
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